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 لودج باوصو اطخ

 همس

 (هس)
 مهاهلا نا

 ندياضيا

 4سا ۱ هتم وم

 هفاصم

 هفاصم

 ۱ . ° ةفاضم

 ۱ نالوا تراسع

 یر

 تام سمحة رر فالاةرشعوه

 هتنسن

(۵ -۳) 
 ماهلا نبا
 ندناحاضیا
 دب ام

 هدوا هجنلک هبهیمو
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 ۳ یو تاوصو اطخ

 باوص اط ا هفدك

 ىزوز یوم نام ۱۳
TEنا 2 دي 8 و و ©  

11 ۹ 1 6 ۰۰ 8 
 [ردشمامقنح نكيا یلیضاب هدهنک ام هفت یراقر كرطس ییاوب . راطخا ]

 رویشلاج روشی اج 1 يل
 شعولو هدنروصت قمزاي شمزاب را ی ۸ ۷

 اورو یخو باسح الت یرایلاپوروا [هحو] ۲ ۰

۳1 ۱[ ۱۳ ۱۰۰ 

 یدا یتطاع را رد قطاع را ۱۰

e قات o 8 

 هل وهم ددع هنل وهم ددع ۹ ۱۰۷

ORباس ا لع ق باسح لع ىف " 

 ريايديا قبره شلدیا قير# ا
 ىديا رولوا ترابع ىديا ترابع 0 ۱۰۹

 نيب دن ندربب دن ۷ ۱۰۹

 هدراباتک راباتک [ةظون] ۳ ۱۱۲

  ESAS aع <> >> ۳۲

 ۱۸ 2 ۳>< ٩ امدح ماعأ 6.2

 ندعو ندعوج ۱۸ ۲۱۸۹

 ندنمس2ت ندم ۸- 19

 ندنوب نوجا كيوب ۸ ۱42۷

 ملر ردج یلص ردج ١ 2 عم

 . هجري دقي و هدلاح وب ۷ ۱

Aىسهيقية حن یسهمقبقح ۳  
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 لودح باوصو اط

 تا 0

 هکلل + 40

 اهغيس اک ردلکش اهغيش

 هدایز كي كأي
L4] [r] 

]*#[ 
 اخخ تاک هم أ تانك

 [8] نوهحسحيو ندهتسو
 بهيك رب هب هقلضتك رپ
 دل داتموف . 4 4لواعموت

 ه رتضاخ هن ه رضاخ

 هريتعم بتك
 . ردراثماماللوق ددراشءالل وق

 یجنجوا - یجنکیا ح یجنح وا

 زی 2 يج یلغوا
 ( ىلعو ی«یداما» كمئناهنا ب هل ىلع ؟

 فورد فورحوب

 ىرود ىنيع ىرود



 ۳۰۱ ليد

 تروص كلودجرب شلو عويش زونه هدهيمالسا كلام یتسهلا-ر و « یوشک الات

 « حرش هم رافول » كنهرو ک ذم "هلاسر هكردشمزاي هل دصقم حاضبا یلامعتسالوصاو اشنا

 . رديا کن یو هدیسعا راثشا جو زر

 نانولوا هجرت هدهمسر تروص هدهمنامع كلام كناذ رب ققدم یک موح ص یوبنلک
 عضو یسهحسن ررب هراهناختک شک | هلممان [ Tables de Cassini ] « ییسف جز »و

 هدیاب و ندنخیدلوا ییسطكی یمالوا شعاقفدنو هعلاطم یرا رب هلو نالوا شل ردتا

 . نهلبریتک هلس هرطاخ ىسامت ولو شما لعاح عالطا هروک ذم رثا كنسیدنک
 تاروسک نالينالل وق هدهنکلف تاباسح هليمان « ىنتس باستا لوادجلوصا وه - ۳

 . ردثحاب ندنلامعتساو اشنا كن رالودج هعراغول نالوا شالا نوما هئيتس

 . ددناع هنلامعا هطيسب هك « ةفرحلاو ةلوزملا ممر ىف ةلاسر » ۽

 . ردزتاد هنلامعا هطبسب هن هک « تافرحنملا حوطسق ةلاسر» - ۵

 ٩ - » ردثحاب ندنلامعتسا كنسهتخ عبرم هک « بيلا عير ةلاسر .

 . ردهلاسر كوجوك رب رئاد هناح لوصا كتاثلثم هك « تاثلثم عالضا » -- ۷

 « دصارلا باتک و - ۸
 . ردمهم كب ندنرظن طو تاضایر مع رات یر هدننایم ىرارثا وب كنس واک

 كتهع راغو یوشک هدهلاسر و نالوا هرابعلا ین رع . رديدصارملا باتک كفل وم « هدوا

 كنس هيباسح لامعا كنهيتاثلثم طوطخ هلبا یمهتحن عبر مدقم ندنلامعتسا و داجما

 یلودجباسح كرادلاپوروا نوکوب اندام .ردشماحاضباوناس ینکچهلبدیا ارجا هلتروص#
ù calcu [1۵210  ] رويليديا ارجا لصات هيباسح لامعا هللا لودح یراکدرو ینمات 

 نوجا ی یمیسق و برض « حرط « عج كنهیناثلثم طوطخ ینسهتح عبر هدیوبنلک هسا

 . ردشلا ا :كامصتسآا لو وا

 کوص كليذ

 ےس



 هيقاي راب | ۳.

 ییدک هرزوا هنامشتخ زرط كتلود لاحر تقو لوا هنمسر و نثعلا یمسر ببرقن رب »

 66 ردشاریدک كروك رومس

 كم وح م یوبنلک ًارظن هلام ینارقف وش نانولوا لق ًانع كناسشاب تدوج امقاو
 نظو هدهسپا رولوا لصاح ىنظ یمالوا شا فدک ًاقسطت هيهميدق تاضایر یهمراخوا
 ۱ :ردلکد فتح نراق»

 ندنو هده یدهلاسر ىتيدلوا شمزاب راد هب هچ راغول هن «ىوبناك هدیما لوا کنوح

 شمدخما اعاو رك ذ یغیدنولوا فدک ندنفرطیدنک كنهعراغول هدنرلا ركيد ندیا ثح

 هدنرانا یتیدلوا یعارتخا را كح رخأتم كيوم راغول ىيدر و: ینمان « باستا » سکعلابو
 ۳ ردش) | قیدصت و فارتعا هاب اعف د

 ؛ شمولوا عارتخا ندنفرط رهن ايو رهبان ناژ ندنرلنوراب ابجوقسا هعرافول ات
 دن رحم ةئس ۱۰۲۳ ايو هدالند هنس ٩۹۱۶ هدىرثا كلبا نالوا راد كو كل امومو

 كناشاپ تدوج هكوب لاح .ردخشراوت بتک طوبضم یفیدلوا شلدیا عضو هراشتنا عقوم
 فد كلياو نایدیا نیست باتکلاسیر هعفد چوا ءتاذ ییدید یدنفا دشار سير
 كسدنهم ىلهسنارف ندشدلوا یدنوا دشار دمت ناک هماقمو هدنشرا ۱۲۰۲ قردلوا

 کنوح . ردا اضتقا قلوا هدام یرلخرات ۱۲۰۳ - ۱۲۰۲ اقلطم یدورو هب یلاع باب

 ندا وسناتسا یتمهنسالوا شادبا ناست هنتبولومر مشکی یومنطهدنسادتنا یسهیرج هنس ۲6
 ه.ش ران یرشن هدایوروا كنا وادج هم راغول ندناحاشرا و هتشلا . یدبا شلا اکشن

 لوادج هدف رظ تدم و هدهسا رو دا يهاظت یدک هنس ۰ ماع ال هعق و وب

 تاقبقدت هکو لاح .یدیاروسلاق لوهح ینیدالوابولوا شملدبالاخدا هلوماتساكنمروك ذم
 یقوم یبماحی هلال یرللودج هغراغول هقيقطاىف .ردشلدیا لاک ۱ هدناصم وب هلبا ىزجاع

 ثاان ناخ یم مم ناطلس ناكمتنج ندنفرط یدح#ا ليعامما [ هداز هفيلخ ] هداز هفلاق

 هعفدكلیاو شملدبا لمن هبهکرت هلل صا ثاملاراشمناطاس ے هدي راتتطاسرود كنب رانرضح

 [۱] « ىنيست جز همحرت ءىيصرج م ةفحن» نانولوا لاک یسهمحرتمدز-هبرج هنس ۹
 هعرافول كنيوبنلک هک و لاح . ردسشعولوا ج رد هنفرط شاب كئياستك تده یهدنمان

 ته نوجما ینالص ] ۰ ردشلدبا فلات هرکوص هنس نوا لقاال ندنوب یمهلاسر

 , [ هولوا تمجايم ءدلج یحنحوا نالوا ثحاب ندحزو

 هان دصر هدنماکنه ىف رايز یس هلا دص رس راپ تابدنفا د# ْركس یرکب هلتفو جز و (۱]

 شلری» هيبلااموم ندنفرط ینیساف م ناژ ىلغوا كن [(258114] یبحاقف كنرمود روم ی ردم
 ۰ رايس هج ر كك رب 4م زاب



 ۲۳۹ لب
 دج

 ین راهعراغول كنم زلاءام ییدلیارست لظ هل راسج هققدپ هققد كراسوق ودق هبهج الا
 ۱ ردشلا هوالع لودح رب یوتحم

 هر دل وا ییشاک كلهم راغول هدقرش كنهجرت تحاص [1] ردق هنامز ني'اي « هلا-ر و

 . ید نکا 56 ینطوش هد ی ومش كتاورر هدو وو ؛ شمر دتبا لصاح نظر راج

 ییدلیالق كخروم ةدنسهرص ىلا هجر كنيدنف ا ىل ءام-۱ ی ومنلک هدندوح م رات تیاور و

 ثحب ندیدنفا لعامسا یوبنلک « تدوج خم نان : هک هلوش . ىديا ثعینم ندنارقف یضم

 : یدبا شللا لق یهعفو ی اهچورب هدهرص ییدتیا

 رابتعاو ترهش بدك هداتش نونف یخد نكيا تابحرب یسهجاوخ هدنرصع اذهعم »

 باب كرفمتک هلوماتسا یلودح هعرافول سدنهم ولهسنارف رب هدرصعلوا یح بودبا »

 قمالوا هسک ریل هديداوسرد ىناوب هللا راسفتسا یغیدلوا نينو یناه مدقتلاب هب ىلاع 9

 1 وق سم سدنهم مدل دل ردي و هد اش كن دنفا لعام یم هنکیدتبا راعشا ېر وص »

 نالو قره وف سر چ یہااراشم ًارظن هغاناسش رب قلب ولاده كنيدنفا هجاوخ 2

 هجاوخ را رک هدنساضفا كن مد وع وم مایا 3 تدوع هيد مركسإأ یاوج ردق هتو و 8

 شبا فلات لاح زد هر باوج یدنفا لمامسا هدنکب دیبا تم ع E كنيدؤا 0

 9 رد هلام نسح اطعالاب 4 و3 ص سدنه» ی-هلاسر هج را ول یمادل وا «

 بولوا را لزوک رب شن زای قرهل وا دمو سیاس هرزوا کر نال هروک ذم هلاسر »

 ینکیاو یداجاو اشنا تشک كنلوادج همت راظول یسهلاقم يلوا .ردلماش یهلاقم کیا »

 ۹ ردود اس ىلامعا قرط كنهر وك ذه لوادح ىءهلاقم 2

 هدراتف و نقاب هک وصندک دلو زايا هدايز كي هيضاير مولع هداوروا ىلودح هع راغول »

 هدنداعسرد زوله هجن رفا تفکخ رک هسا هدلوا ناخ ديم رود بولوا یر شع ولو 3

 ىدنفاليعامسا هتاقرت ناک هلوصح هدايوروا هحتمکح ندنکو دا شمالوا رشتنمو عیاش »

 تیفک و هئعضو ساسا كروهظون نفرب هلبوب ًاقبطت هبهعدق تایضایر نکیا لکد فقاو »

 .قردلوا ريحتم ولهسنارف رک ذلا فلاس ندنرادتقا هنفلأت باتکرب لاحرد راد هلامعتسا »

 هدایوروا مدا وش یتحو شلا انك یت راه. و اكذ كنیدنفا لعام هدنكي هلك هب یلاع باپ »

 قلا ىنريوصت كندنفا ليعامنا هدعبو یتادلوا شید ید رکد ف ولا هنزل ضا هسل وا »

 هللا باج هنسهطوا كنيدنفا دشار سفر هدللع باب هلاراشم هجاوخ ندنک,دتسا »

 نليدبا رشن هلیما هتزغ يلمسد هد راوي هکر دق هنعرات ۱۳۱۰ ىتاث نیرشت ۲4 ىعي [۱]

 ٠ یدبا شادبا تانا ندیزجاع فرط ینفیدالوا یلصا كتناورون هدترغرب



 3 هیقاب ران 1 ۲۹4۸ ٠

 دغو اا ی اص ا حاتفم» ن اا x واش ا و شا

 . ندشجا نام هدرادنعا ماقم قتاله هلا ییهلاسر ىيكدليا

 تساح یه رج تخم لوصا ییدلبا هیارا ید دل تله لئاسم هقشاب ندب و

 هلا ھ۔ےس ده نهار هرروا کیدلوروک هدنراباتک كنىمزراو ا یس وم نا دم ايو ینرک

 . ردشمهعا یخو تابا

 یف هنسحکیا هماسح دعاوف یض»د فا وم هنسکلوا كناصف جوا قاشكاتک

 كولم شل زون وا هرز وا قذ وا تاق طن ١ مدیلاب لصف لصاخلاو نثلا جدد هب راج لبح

 ۰ ردشعا هنارا ی رللح تروص هرروا هفلتخم قرط

 و هک رد شمکچ هماخ هليأ هلم ر رعشم ياع و ءدب 2 راب هنباتك هلاراشم لضاف

 و رس مم ۱۳۰۳و کیدا ترعشابم هقيلأت ی كيس هي رج هم ۱۳۲۰ ۰ هجیناپدیا لح هرو لم

 . ريلشالك | ىنيدلؤا قفوم هلاکا

 «ردقورعم هليمات یحرشهم رافول هداعلا ىلع هك ب . « بانديالوارم مرش »  ؟

 كني رالودج هه راغ ول نالوا شمالاشاب کما داعش ا هدي دامس راو هدب رصع كيم وح ص ىويناك

 5 ردهلاسر رب شاخ هالاممشیا و اشنا تر وص

 باتستا] هتل لوادج هدالوا ؛هلاقم : زد لع مزززا هلاقم کیا هروکذم لانسر
 ,LS یمام ۰و ساسا «یداحشا و امنا تیفک كن [ هيلظ تاسنا ها. باسا «هددع

 . ردشمدبا ناس ىلا عا قرط كنهثلث لوادج هدهمات “هلاقم و

 ردعلا ما سم هدافا یوو هدناتک ةجاسد فوم

 تاعاضم راسو بک علضو بيعكتو ریذجتو عيبرتو مسقتو برض هدهیاسح لاما »
 هلیطالتخا لالو بویجروسک تاذ اصوصخ « هدداوم ضنب یکیراجارختسا عالضا و
 عقاو طلغ هدنراباسح ايرثك | هستش قرع بولوا ندهريسع روما « هدراباس> نالوا

 قلطم ىرب هكردراشللا عارتخا لودج چوا نيرخأتم صيلختلا و لييستلال جال نیغلوا

 « ردقلعتم هنج كسوقره یر و ؛4رونلوا همست باسا لودج اك | « ردقلعتم هدادعا

 ت۸ز اک | ؛ ردقلعتم هنلظ كسوف یه یر و ؛رولوا همست یلودج هشج تيسن 31

 .« رونلوا هيمست ىلودح هلط

 : ندرفغد هل راهم راؤول كن هدي دادعا هل اب ردو هس د دع ۱۰۰۰۰ ند | هب هلاسورخ |



f۹0 لید E E E 

 ارس الوا ی ۳ يرتب كن ا نالوا هیوا تاماشا
 7 ديل وأ نك نأ 0 ر هدیدنفا یعصم هداز یدمم 2 نالوا مالاس الا خسش هدعل < یسهحا ودم ۱

 لئدش كي هنسیدنک یالود ندشيارب هده رص شادن ولون هد مشکی هجر نيحاصص ندنغ دل وا

 . ودتفر دا 4م اار دکتر

7 ۱ 
 Kî ييدّسا لنصاح ندهمأت ر لکش و لالادید#ت ىنيدلوا شكلا یوبناک هراع هتشیا 0

 هلاسر [1] شب زوتوا رئاد هيهفلتخم مولع قرهلوا ىنرعو یر كيلاراشم لضاف
 :ردشملدبا دادعتو کا یرلنالوا داع هنانضاير هصاخللاب هداروب هكردراو یاتک و

 ثحاب ندهيباسح قرط یناتک یهدنتحت یرصتخ مان . «روسكلاتاسه» - ١
 امو رادتقا 'قيدلالا راغ هدناضابز تنقل وم هدننامزو لبح لا زر ااو قنا
 ۱ «ردشلدیا بیرت هنیرزوا بناب شېو شنزاپ هکرت باتک و . ردابلد رب

 . رداع هروسک باسح هیرغود ند ضود قرهلوا ماق هنماقم هعدتم « لوا پاپ

 باب لصالاو سک اعتو للحم عبار باب « نيئاطخ كلاث باب « هيسسانتم همب را ىلاث باب

 مهم كلا كياتک و «ىوبلك . ردثحاپ ندالوهحم جارذتسا هله رط هلناقم ريج هدساخ

 لوصف یر منو مظنت هسرزوا دصقم ريو همدقم رب یماخ بای ندبا لیکسشت یمسو

 هددصمم و یلاما و لاوحا لی هم سم ااو بتا ص هدهمدقم . ردشملا يس هب هدي دع

 ًارظن هءامدق هددصقم .ردشمجا ناس یردعاوف لوهح جارجتسا هلآ هلياقم و ريح و لاما

 یلح لوصا كن ال داعم ینا هحورت ی ترا. ندددع یرالاثما -ناشد تس لئاسم

 : ردشه راس وک

۳ 

 واج سس + سس ۱ 7 س ب

۲ ۲ 

 e ۱ س7 ا ی رك
۲ ۱ ۱ ۲ 

 نا حال ۱ نم .ى نسج ین

 ضرعت هلع لوصا كيورئاس تابكسمندتالداعم ءءرزوا متدق رعت «فلوم هيلع ءانب

 كيا.طاو نیخروم ¢ اهو ls) ءخاشم تونم هنت الو نیدیآ ۔ كب اط د#ىلهسورب ]١[

 E٩ هفح ] : یلاوحا مار



 هيتاب را ۲ 7 ۳۹1
 تحت کک تحت تا ههحجت

 لرمدک هیدنفا یسر « هجاوخ قسالاب نايوقوا نادص هننارقاو لاثما نوتونءهدتايضارر
 نکراو نأ .ردراو شوفن اكوا ج هدرلنف و قم آ .ردمطس لاک و لضف كنیدزفا لعاسا »

 باتکس رو ؛شعد « ؟ ريايبهلوا لضن یساعولوا نييعت یسهجاوخ تایضاید كنسهقشاب
 بنات < ملهديا ناحتما یزمس هدزکل و زيم رب كجهدیا ناحتما یزککیا الواد هدیدنو ۲

 ناست هدزوا قلوا شعت رادم قىلا ندنغيدلوا لاسلارشک و ندامدق یدنفا لیعامسا

 رەد « ! هلربو اوج هليو هکر کم » قالاپ هسرزوا كوو ؛شرو یاوج «یدلدبا

 . یدیا شا تدوع

 یلاک لضفو ناب یردق ینافیلأت هدهسیا شمهمهدیا راهتشا قحب هدننابح یوبناک

 لاف هدهتسکیا نه كتاذ کیا و هحرهش و تشح هدفالخا رظن ندنکیدتیا نالعا

 راک داي رب قوح كي ندناضوو ملع هنفالخا یدنفا هداز ىتفم هةتا یف 2 رووا

 هاب رثا كوجوك رب كجهریدتا رطاخرد یتدوجوم هدهجاوخ قيبالاب یک ىتيداشارب
 هءمكح مولع ندنفیدلوا قفوم هيوريتك تافلات ىدنفا لعاپسا یوسنک طقف . ردشمامزاپ

 هداز ىتفمكرك هكردلجت بينغ هل . ردشلبا ناش و مان یاشا رقحب هدهیضایر مولعو

 قافيلأت  ىوبنلك هدلاح ىيدل ب هليتروق ندنایسن یرامان قحت ۲ كنهجاوخ قالاپ كرك
 ! ردش# وط ر هدفالخا E رب هدنسهاس

 هدنمسر ملعت رب ناب ولوا ارحا هد را وج ها دغاک [ ۱۷۰۳ ] ىدقلا# ملس رود لداوا

 هلراطخا كنایرف ىضعي هضرزوا كنو و 4 شملوا تحوم ی دح كهاشدأاب یسعهعا

 تو یتلدن ول ون و ده ىوبناك ۰ یدیا شلرو و هدا را هدد ًامافش ىدوصخم

 هعفد جوا هريمح هركوص ندكدتيا مظنن یتماقتساو تيعضو كنهربخ هروك اكوا نيدختلاب

 یراترضحناح ملسناطاس هلیسهلوروک ىيدتياتباصا هفده كنهناد هدنسهعفد یهقرهل |

 صص#+ دب هسف ترد یو ًانافاكم هيهحاوخ و شلوا ظ وظح هدایز ك ندو

 ۰ ردشمرو و

 - همقو و یسناهاش رظن نالوا فوطمم هلاکو لضف باح ًاتاذ كناخ مياس ناطاس

 هدّتص رو كليا هک هديروصر رد وا هجوم هب یدنفا لعاهسا یومنلک نوتوسو هن رز وا

 N نديالكشت هاب ر مهم هد.ملع قب رط رانامزلوا س هدنسهب ريغ 4 ۱۲۰ یا

 ۰ ردشل رو و ماكب هجرت بحاص هللا یت ولوم رانو

 و ت فف ا ا ووو ر یا اود



 ۳۹۵ ليذ 1

 رک لا فلاس «یناسکمنوت و هدیابون .ردشم ها ل صح ندملعهر هحیلشاب ینایضایر «یوم لک

 هدنع برج هنس ۱۱۷۷ هجرت بحلاس . ردنسمس رتا یدنک هبا یتاالد كيهاخیتک لیئاپآ
 لعفلاب قرهلوا قفوم هدناحتماو شمرک هنناحت.ا سؤر هدلاح ینیدلوا هدنشاب چوا زون وا

 . ردشلوا سردم

 ینانج مایا کنوج :ردشمالغاب هرکوصندنون یرودقرت و ىلاعت لصا كنم ومنلک هتشاا
 «ىخد هرک وصندقدل وا لیکم و لماک » یتح ,ردشألا رصح همولع رشنو ليصحم نوو سوب

 «ردناذنالوامالسالا خمش هدنسی رم رات ۱۲۰۰ هکهداز ىتفم ناولون ىملعم یتاقوا رثك |

 -«هناقفدمو هاققح» ىنعي هدنزرطهثحامو مرک اذه هج زکناپ - هدنسهناح دام كني دف ادم

 . ردش مرک هلماود ]١[ هسرد

 یس هر وېش: "هلاسر ی هدنما « ناهر » نالوا راد هقطم یوساک ًارظن هتياور

 ناماز ییدببنا ضرع هپ هافبک لقال شايع ی زا و یک جويبمالا فلات متناوآ و
 شعد « یدبا رولوا لزوک اهد لدلوا شالا لاک | ینسردقحن | !العا كي و كملاراشم

 كفاه فالسا ربارب هلفارتعا ین رادتفا كنيدنفا لبعامسا هدننابم یسهلطو «ینیدلوا
 E نوما ییدش ود هنسادوس تگ فلات قباح راح ناه ندهعا لاک | ی 501

 ۱ . ردو صع یدل با ضارتعا

 . رد س ەماخ اا "هلءاف ندیا باح لئاسم لح هرزوا مدق زرط یومالک

 ینیدلوا رادتقا بحاص قح هدهضاير مولع كرك « هبمکح مولع كرك یسیدنک هک دنافە

 1 . ئدبا شم ءرزوا هشاضم یر لئاوا هدلاس

 یریازج ایرد نادو و یتهكناشاپ دی ليلخ مظعاردص ءدا واناخ ديمح رود هرخ الا

 یرح هناخسدنهم نالوا شملحا هدننورد هناسرت هداشاب معاق هلبا یلالد كناشاپ نسح

 یش رادقم رب هلقملوا ناست یسهجاوخ هضایر هلشاعم شورغ شعلا یرهش هنوباه

 ./یدبا نييلشتك

 هحاسو شم رد شقمص ثمل ريش بطف ییا هدننامز < یهجرت بحاص 2

 مولع E f هق.قایف . ردشل وا عزام هنسهجا ذاحا هاکنال وح ةا یررادتق دّتفا

 هدیت راهم یهدهضایز مولع و « قروش كنهناحتک یلقایآ یسهجاوخ یتشح یءهدههمکح
 بحاصیتح «یدیاشهر دصاب یردق كندنادحم یهلذمر وهشم هل ما قس ال اپ ندناب مصاعم

 -ٌةجاسهداوناتسا رانامزوابقاعتم ینکیدادیا نیست ماعم هنوبام *یرح ةناخسدنهم كنهجرت
 ]١[ رو,ابوس یعبدوقو" لوطه ندهداز ق هداتاو كئوشلك - تدو> عررات ۰



E ۹£هيقاب را  

 هدیدنفا قداص دم مالسالاخشو ییدتا تطاس ىارجا ردق هنسهنس 1١٠5 هلبانسؤاج

 شلدیا ر رحم هدننام ۱۱۰ ب ۱۹۰۵ كحرشو هلتهج یی داک هتخسشم ماقع هد ۵

 هدنحرش كنیدنفا ناضمر یراشا رفص هليراشر شب ءترد هدنو . [1] ردبا اضت:ایسالوا

 شدا حاضيا هلا هديدع هلئماو شاراپ هناغفاو سس حرش و ٠ رده دلاکشا نایرتسوک ۱

 . ردشع ولوا ذاخحا عج سم هزعاققدت دن فام هت رک كن راهخس - ندنعبدل وا

 ندنفرط تاذرب هدنمان [۲] [ ىلوج یوام ] یلطاو یفالاب ريهشلا دمحا نب رمع اثاث
 . ردلکد زا ییا ردف یر رکید حرشو هدهساا راو اهد حوش رب نشلزاي

 هلاراشم .ردندهمنامعو هيمالسا نو.ضاير ريهاشم ل. [ دم نب ليعاما] ىوثلك

 یانق جاغآ قرق ناك هدنغاجنس ناخوراص هدنمالو نيديإ هدنسير# ةنس ۳

 ۰ ]۳[ ردشلوا دوحو یارا دهم هدنسهبح أن هلک ندننافاضم

 .ردشلو ترهش هلتتسن « یوملک» فالخالا نيب هدلاح یفندلوا ليعامسا « یمسا

 : ردشملوا بیس هبنآ ةمقو هنا لاکو ضف بنك كيلاراشم ًارظن هتیاور

 مولع رشن قرهلوا سردم و ىتفم هدنسهصق هناك یدادجاو انا كەر بحاص»

 شلاق میت هدردام شوغآ یسیدنک هنیرزوا ینافو كنیدنفا دوت .یردب نكيا راشاک مدیا

 كنيردب نكيا رانیوا زوج هدقاقوس هلمنارقا نوکرب ۰ یدیا شمامهیالشاب همولع لیصح و
 رامدا لضاف ءم كهدد و كاباب ! اكس قزاي » و ؛ شمروک ىلاحوب ًافداصتیرب ندنساقدصا
 هجر بحاصو ءشعد «!نیسهاس وا نو وا رساح و باخ هدراقاق وس هل ول نس «هدنوسل وا

 [5] .«ردشمالشاب هملع لمصحن هلکرت ينووا لاح ردقرهلوا بوجع هدايزكب ندزوسو

 لاک | هرک وصندک دتا دخان دهام یاملع هدنسهبصق ةئءلك ولع "یدامهءلاام وم : 6 هل وش

 مولعو ندیدنفا هدازیجنسب یهبعرشوهبیعمولع هدلوبناتسا .ردشلک هل وبناتسانوجشا لیصحت
 . رد-شع رکوا ندیدنفا دم هدازیتفم فورعم هلکغدهاخبتک ىلقايا هدو هرئاسو هیمکح

 بايحلا بتك هدیموح ةناخيتكىسهخسارب نالوا شلزاي هدنسهنس ١١1 كحرشو [۱] ۱

 . رددوجوم هدنتش ووا ۵۷ هدننام

 :ردیمات كتهسردمرب هدرپش رک: راید ءلوج یوام [۲]
 ندهيئاتع ءاملع نیرخأتم 9 [۳۸۷۸ : هنیص - ه : دلج ] هدنفجیوبنلک مالعا سوماق [؟]

 سرب سد هنلاع هجرت . ردراو ىنتهرب لزوك فو رءم هلممسا كفلؤم هدیادآ لع ۰ رد لهنا بولوا

 . ردشا افاك | لكعد « ىدامهنولوا

 لوا دلج - تدوح جرا []
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 كني رات مضح اضر ماما هداروا كرهليد القا هدهش» یهدنراوج سوطیشءنو شما تافو

 .ردشع ولوا نفد هسراوح ىرلش رش دقص

 اع هتاضایر و تانکلاف هقشاب ندنران آ نالوا یاد هتایبدا و ریست كاج بحاص
 : ردا هجور یرا آ نانولوب

 . ردهقشاب ندنسهلا-ر يتمنج نالوا فورعم هلمانوب هک «ةئيهااىف صاحما» ل

 « ةيلالهملا ةلاسر »

 « كالفالا مرمشت »
 < هس الرطسالا ةلاسر» س

 « باسطا ةدالخ و تب

۱ 

 © مع < A مح

 كنيدلا ءا ايرثك ۱ کردیا ا ةصالخ یالو تررش هدايز لا ندرثا شب و طقف

 ۰ . ردشلوا بمس هنسهلدیا داي هما « هصالخ بح اص »

 شاوا تبغر رهظم هدايز كي هدنراهسردم قرش هدرصعیحم رب نوا بالا ةدالخ

 هلاسرو قرهلوا هنءانباسح هدنرلهسردم هلرا ,مشنالواراوج هنبدودح نارا ن الا .یدیا

 هلاسر وب نایولوا داي یخد هلیمات « هيا "هلاسر» اضع هدزب . ردهدکلرتسوک یلاح ردنم

 : رونولوا نایب فا هجورب یرلهحیلغاب هکردشلدبا ح رمش ندنفرط تاذ چاق رب

 حرشو هکر بلک یحرش هدابعلا عین دلواشم زای كناذرب هدنمان یدنفا ناضمر الوا

 كناشاب دمحا ىلوريوك مظعا ريزو و هدننامز ناخ مهارا ناطلس نب ناخ دم ناطلس

 و ناضمر «یدنفا ناضمر حراش . رد هانا فلات هدننزادص مايا [ هدئسوئس ۱۰۷۹ ]

 رفص هدحرشو . [۱] ردتاذر بونم هبیماعقیرط هدنمان یرداقلا یرزج ا ةرب ھا

 . رددنلکش وغ هد یهر تردو 8 شو ه یقر

fا ر: نالا ندو غ یوا ركب فا نب مح رادع شعم نداملع  

 دمو هدننامز ناخ ميهاربا ناطلس ن ناخ دنگناطلس نناخ دما ناطاس هدو هكردراو

 هد ۱۱۰۲ یا ناخ ده نال هل و لاح ؛ردشملزاب هدم اک نھ یت شم كسدنها قداص

 ندیرز وا یس هیلصا خمس كما وم ه« رددو> وه هد هناك سه نام ىرل هخسأ تاون زر 2 ]1[

 هردد 2۰ هدو مو ۱ هد ایم باسما بتک هديهوم ناخ تکی نءخ ر سشمدا حاسما هد ۰ ۹



 هیقاب راث ۲ ۳۹

 ندهمالتا نو ضا نورا ت لما [ - دنصلادبع نب نیسح نإ دمت ] نیدلاءاهم

 : رددوجوم هفلتخم تایاور هدنقح یأشنم . ردناذ رب لضافو ماع
 نواكنسهجایذ ىسهير هنس ٩۵۳ «یلهاعلانیدلاءام هروک هتناس كموصعم نب ىلع

 ًارخؤمو شمتادلوت هدکباعب وك همج [ىجتدرد كنطابشیسهدالبم ٌذنس۱94۷] یجنچوا
Uامر کا یدزیلاهللادع همالع هدعبو ندنردب هديمالوا .ردشلک همجگ دال  

 نانولوا ست هنسدنک هدارو نوجا لاکو 3 .ردشعا ملعت ندنساملع ریهاشم

 هنس زونواو ؛شلنا رابتخا یتحاسیارجا هناشیوردو رابتعا هلاحرقف كره ال ود یصانم

 هلی جح ةفظو یاها هدنانم وبو ندكدتيا دالب رود هدنرلهءطق هيرو-و ناتدب رع اش

 ۰ ردشعا تدوع هم# رايد رارکت کوس ندک دلبا ترايز یه رهطم کشور

 رهظم هنهح و نسح هدايزكي كلوا سامعهاش یرادمکح هبوقص اود وو

 ۰ ١[ ]رهشم امرييا ندننا ی هجر باص هدرضح لاح ك رک رفسلاح كرك ساعءاش ندنتیدلوا
 هدارواهدصالوا كرهديادلون هدنوزف ءىلها ندلاءام هروك هی ولاطلایلاملاوبا طقف

 0001او شمقبح هتخاس هرک و صندک دام ولع لیصح ندهبلحم یاملع
 ؛شعولوب هدع رکن و مظعت هدایزكي هدنقح هح ول وا یعومسه كساضهاش یدورو هناهفصا

 .ردشمهعالوبق هجرت تحاص هدهسنا شا فكن ىنصنم املعت ساير اک نحو

 تدم كنيلما . رديلق رف هلرابتعا ًاشن» زكلاي ندنركيدكي تباور ىياون هيفام عم
 ییا یه هدنقح یسالوا ىروظنم هدایزكي كسابع هاشو یا« ولو شا ارج. تحایس هدیدم

 . راردقفتم خروم

 ندنکیدتبا رامشا هلرتا رب ینیدلوا شمزاب هليمأت «لوکشک» هدر همر تحاص

 هنس هلق نادم هد یسهلسلس هقشاب ندنو . ردفورعم هلماونع « لیک تابه )0

 ینم هنسالوا قش هئراح باتج نالوا لصاح فالتخا هجاملع هدنقح یتحو بودم

 . ژدهدکلدیا رکذ هدهلبمان ینادمهلائراعا نیدلاءام

 .ردهدنسهطخ ناردنزام هدنفرط لاش كناربایرب كرانو» هکردراو رهشییا هدنمان لمآ ]١[

 « یسحنکیا . رونولوا قيرفت ندنرکبد هلیما یربط لمآ ندنفیدلوا ىزكسم كناتسربط هليتقو

 لمآ ءهدو . ردهدنرزوا لو ندیک هباراځ ندو هدنراسپ لحاس كنبرهن نوحیج هدناسارخ

 « لماع » هدهيروس هقشاب ندنوب ٠ ريليديا داي هلیما نوحیج لمآ ايرثك | نوا قیرفت ندیربط
 ىنمسا كروريدتيا دلو هدکبلعب ىبهجرت بحاص نيخروم یفعب ندنفیدنولوب غاط رب ررحم هدننروص
 هدئاربا یردب كئيدلاءابب ًارظن هتاياور حصا طقف . رلزدهدكمليا ریرح هدنزرط یلماعلانیدلاءابب



 ۳۹" ليذ ۰

 یجاغآ امر رب نان کسو ىلغوا زوقط بودبا تافو 8-0 ر هکزدو لاوس تروص »

 یبیحچ وأ < هلک ییا ىسيخن كيا < : هكر هدهیس ىسح رب كني رلچاغآ امرخوب و هسلاق

 هکراهسرب و امرخ هلك هدايزرب ندر ىرب دادعالاىلاوتلا ىلعو هلک تردیسحندرد ءهلكج وا

 رکذ یراجاخآ امرخوب هجریدقتوت . هسلوا رب و هلک رب نابسکس یدجر ناسکس

 بوشود یحاخآ امرخ زوقط هب رب سه کر دکر ك كما م ق هلي هجو هن هدالوا ناب ولوا

 نالوا لصاح هدنراجافا كنرکید ر امرخ نالوا و ندا دوق قوه

 . < هلوا ىواسم هيامرخ

 . [1]ردینآ هجورپ باوج ىيدويو هليا صوصخم قیرطرب هلاؤ دو. كندزمح نبا هتشيا

 یجنزوفط یجگزکس ید ینا یییب ین درذ ىچاخۋا شة کب یر ` : دالوا
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o. Msا ا ۳ هر هر  

 اه او قه 6 لا ا

Oo ۰ 
 9 ۷ و و ارت 2۳

NEDA 83دوو  Nهع.  ET O۵۷  

 "وأ يلا اة ۱ وبعد هدف هما هلا

 ۷۲۳ ۸۸ شل سا ديول ارم هه ۱
 یرلوموت

 هست تم

 سوح موو ۳ موو ۳۹ سوو موو مسيو مده

 .ردیلمکم كا كنديباسح ةيدق بتک ىشملزاب هرزوا کر ناسل دادعالاةفحت هصالخ

 لوصا ىكيدتسوك كلّوم نوجا لح ىفهيباسح ضماوغ یضمب نانولوا فداصت هدننورد

 ۰ رداد هئسةيملع اا ی هدننامز كح اص هدهص وصح

 ندغاص ةدعئلك هرطسا یهدنل او ؛ رمایّژاب هرزوا رط ر رادع زدق هزوقط نورت لوا -[17]

 کم دن زد اهم راقد نيت كيا هيةناخ قدح ۲ نالا غانم و رونولواءاود قو الغ اند ۲۰ و قرهلنالت 1 هاخرن

 قرلتفارت شوت هنا کیا ندغاتص هرطس یعیذع وا . ریلی دنا هوالع شو ۱۸ نگه رک و تق ندئؤر ۷

 نآلاقشون دغا ةدىرلد كة ۲۷ ۰ ۹ کف لند ۲۵ هدتتا تاسو ماود هل ءدب 03-965 4

 قزهلدالخا ند ۲۸و قرآلدقزرب هلخ چ وا ندغاتص ه راظدت شنوا روت ولوا رب رحم هل هناخ کا

 . رای دا ماود همقر قیاس لا ءدمر



 هيفا راثآ .ه )»۰

  Aا  PEو ۹ ۷ 4۸

 نایالشاب ندرفص هر یدادعا "هلساس : ۱

۷ 5 3 IRE AO 

 سا هس رادح كب ةيس ده با ۳ ركيد هريظن ريظن قداذغعا قددو را نيد تاس

 كرها درول لاج وقسا هركوص هنسترد یعرکی ندنسردنک « یدیا هسلوا شما ناختا

 ره ه-ةيقطاف . قدبا رولوا ش جا 3# ى« هم راف ول ظ 6 یکیدلیا عارتخا ١ ند

 قرهل آ هزا دعا رظن یهددع "هلتاس ز یایالغاب ندرفص هلبا هیسدنه ”هلسلس رب ندیا ءدب

 كفل ؤه هک ] كددع نانولو لباق# هدابددع "لاس هنندح رب نه لنت هه "هلساس

 یراریظن هدهددغ “لس [ ثناعلض] كرلب ورضم نذیالکشت یدحو  [رديسا هجن وق

 سس عارتخا ق « هع رافو » هنهرزوا یسهضاخ یسالوا یواسم هنعومش راددع - نان ولو

 ردشعا شن یلودج هع راغول هدر قرهلرا هعد كليا هدنسه رم هنس ۱۰۲۳ و .

 . زدمسقنف هباب ترد. قولوا :ثحاب ندماسجاو لاکشا هخاس هماز "لاق لصاحا

 3 ىودهخ |اسم [ كلاكشا ىلض یا رد غمومعلا ىلع ] كانانغل شع هيدي ۱

 ۰ یس هح اسم [ كعوتیه | كالم س ۷

 . ىسةحاسم [ كە راد ةمظق:« هرتاد عاطق «هرئاد] كناسوقم بع ۳
 ۰ یت ۹ح اسم [ كرام | كام دل هع

 هل رط هحاسمو ةلباقفو ربج «نیئاطخ ءةاتم ةعبرا فلم هبازون هحيتلك هبهعاخ

 قيرش هغو ترذ هدى راد ون طلاب و نشا جرد یی لتاتتسه هع 5 ناس هنولوا لح

 ۰ ردشعا

 لئاسءو و هوالع لئاسم ماطرب هليمان « هغ لئاسم » هنتیاهمن كنهعاخ هقشاب ندن و

 ۱ ۱ ردشل | لح دهل هيض وص> دعا وو ماطرب

 ركف رب راد هنفيدلوا زليش یک هن ةلراهلئسشع ىيدللا قالطا هبیرغ لئاسم كفلؤم

 ه مدیا له اع یا هجو رب نهم بف يبدلیا داب هلم أن € هم D هرز وا كا یا تاج

 زاید هدنخیارس یسهدقفلاقذ هلامعستو نیمست و هئاع هك ردهگم مهدزناش هلم د

 ١ بوديا لا وس نده وب e کم مرج می همك مان یاب درام نالوا شاك ندده

 نيساخحم نالوا ندنرارادمات كلام كده رايد کیدا راذك و تشک هدنجا ردیتسا

 ..ىدلبا كاع نمي مع ود زدراشملاق روصفو ز و راهظا بو.« . ا دارإ هدر اهم هدعاو 7



 +۸۹ ليڏ

 . روسک حرط 2

 .روسك برض
 رکے

 « حرط « عج كنامص ن تایک و یحارختسا كنم رام رد كجا 1

 . یمیسق و برض
 . جارذتسا كنراردج ندنوق ىحن درد ,ىحنجوا كدادعا -- ۷

 5 رد وتحم یاب جواو یواح ین هشتم لوصا نونا تالوهح جارختسا هان هلاقم

I Ge 

 .یلوصا لوهحم جایرضتسا هلبا هبساتتم ا ٩

 ۲ »  هليهرط نيئاطخ - ۲

 هد هه شرط هاو چ تل

 نا ءفلؤم . ردفو ىثرب تىما نایاش هدنرلباب هلباقم و ربج و نئاطخ كنهلاقم و
 صوص ا ىلءو هدنمګ بسانت ق1 ردشهامقیح هدهنف وف كن هب ريح هبداع لئاسم هزه

 هدهعلاطم رب یقاهجور هدمرص ییدلیا دادعت یصاوخ كنالولالع "یمدنه بلا

 : ردشع ولو
 كددع نالوا عقاو هدي رب ره كنتيراةناخ هنلاوټه ةيسدنه تدسن رب نايالشاب نددحاو»

 : ردكتك 4 8 ندنعوم یرلسا كنعلض « یسا»

 : كرلنأ ددع نالوا هدروک دج 3 هکر ارند هددع کیا لوش هيد ینعلض كنهناخرب »

 ندا كندا قام هدیما كنهنلع ر . هلوا شلوا نشا نو ااو بر هو و
 ۱ . « ردن رابع ندقهر نرتسوک ینغبدلوا یحنجاق ارابتعا»

 2 5 ندک دید

SAINI TO۱ عريب  AVAكد د  

 د اح ۷ 5 6 5 4 لا

 ۸ « 5 نالوا ىنعلض « رد ٩ هکیما كنسددع ۳۲ الثم قرەلآ هراستعا رظن_ىئراو سلس

 . ودشم تسوک درا كسک | رب ندنعومحم ۽ هلا ۳ نانولوب یراسا كنيراددع

 ح : هزمح نبا ف

۰.۰۰۹۸ 6 : ۳۲ ۹۹ ۵ 6 TS 

 ظ ۲ هل. هيلا وتم ةيسداه ا
۱۰ 



 هقاي راثآ ۳ ا

 - هليا هلاقم تردو همدقم رب اساسا باتك . ردشتا ثحب نديزاغلا نبا هليا ماهلا نبا دما
 . . رد ص هسرزوا همي اخ 7

 لاعتسا . ردبا ثحب نديمقرتو دادعت لوصا هلش رعت كباسح هدهمدقم فلؤم

 : : هدماقرا ییدلیا

 KONAN 2 ور ۱

 هدمقر و دادعت . ردشهر و یمات «یرابع» هملایوم هماقرا لاکشاو هدهسیا ترابع ند

 یک تأم «تارشعا «داحا ًاقفوت ههعدق لوصا «یدادعا هدواهسراو تهجرب تقد نایاش
 ادر ا ارو اطا ههلاوتم زود رب دنا جوا
 1 ردیسهجا تار ًاقفوت هنل وصا « لو » ىنعي هرود رب BU رش نانولوا لامعتسا

 : هل هليوش

 تاتو

 : رءدما اوي ف رخوا رخ وا ارابتعا ندغاص نوجا قموقوا ینددع

YA, 4: ۷۹ ۲۳ 

 ترد قرف زو ید « كس كس ىلا قرف زوو ترد « كس كس كنب نكس یرکپ

 : مسقتلاب شب رشب ًاقيفوت هناوصا كوب هدر یجهید جوا شمت « كيب

 ۲ م4551 ۲۳ ۱

 شم كسب تردد قرف « هرک یدی سلا زو ترد كسب ترد ناننکس « هرک كيب ییا

 .ردشل وس ىنكجهليدبا تئارف هدنزرط جوا

 . رديواح .ىناونا 1 هجورب هدوا هحنلک هننایوتم لصا كباتک

 ا و ا ندنلامعا كح احح دادعا - یلوا اقم

 ١ - فعل و عج" . ۱

 . فیصتت و حرط بس ۲

 | نور یط اسك
 ۰ مسه بس 6

 . ردمسقنم هاب زكسو ثحاپ ندرذج و روک هيناث "هلاقم

 روسک جراخم و دادعا روس ل |

 روسک عج ۲



A۷ ۱ ليذ 
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 هلسقل « هجاعآ یحاح» هدننایم یفالخا .  [ نب دم نیدلایع] هجاع | ىحاح

 ,ردنده-امع نييساحم ندياروهط هدنداعسرد هدب رخ رصع ی زوقط «تادو نالو ترهش

 . ردشمامهنولوا سرتسد هنلاح همحرت فسأتلا عم

 قش جوا وراد یا باسح رب رم هکر هل ہما «دعاوقلا عم 3 كملااموم

 یقسو 4 ثحاب نور باسح ا قش 6 ندحاح باسح لوا قش رد ص هرزوا

 ٠ رديواح ىفنهسأس> هلي هدع قرف هل ناو نع « یش لاسم و هد ثلات

 . ردبا_:5 رب شلدیا فيلأت نوجا مالقا هتک و ناوید نرومآسم ۰ دعاوقلا عمت
 هماتخو شما ناس هدهمدقم ینکیدلیا فلات هدنتخ وحش نس یاتک و هجاع | ىجاح

 قفاوت هسشرخا یسهر هنس ۸٩٩ ییدلیا تلالد كنکرت «نامز رخآ و یمهدیسر

 رصعیجن وا كنهجرت بحاص ًارظن هنسالوا شالا مرصتو رکد هدباتك تیاهن ینکیدتیا

 . ردودقمل هک 1 ىنيدلوا نکا تافو هدنلئاوا یره

 تاذ وب نالواندننویضایر یر رصعیحوا .  ىنرغملا [-لو نب ىلع ] هزمح نا

 7 هدرمای وت کنوح ردشملسهراتروق ندنأمسن ناف وطیم ات هلسانک باتحر شا زای ر

 راد هنکیدتا تماقا هدیدم تدم هدنداعسرد و هنکیدنک بولک هعار وطو كدضایر

 کرد « دادسااو دشرلا یوذل دادعالا ةفحن » یمسا كانك .ردقوب دق ر جه

 ۰[ ] ردشاروشود مع ران هنفلأت كباتک یمشر ٩۵۵ ییدلیا تلالد كنم رت دادعالا ةفحن

 هدیدم تدم هدهسلا یرازح لا نع كنوز# نب لو ن ىلع « تاتعد فلكي

 4.45 | هدنرمت رخاواو ييدليا نونفو مولع ليصحت هدارو قرهلاف هدهدس تنطلسل اراد

 تع نع هزاج بناح نوجاحح ها رف یاها هدنداروا و تد وع هد اح یتعلع | هددسةئس

 ن دلا باهش خش هات شک هدنناتک ون هزه نا .ردشمقح هن اديه هلق دن كباتک و يبدتسا

 هدب زج اع هناخبتک ی س هخسن رب نال ٣ ندی دنفا دعا فاد هدنسهبلام س ۷ كياتکوب ۹1

 بوليديا تقرس ندنف_طقاشوا کهدندزن هدننافو كمرت«تاذرب مکیدریو "ةيراع طقف .یدادوجوم
 كني راهناخبتک تداعسرد یک ینیدالوا دوح وم هدب زحاع ةناخرتك یسهخس نوکو ندنفیدلوا ش.ءاتاص

 هکذوح .ردشلوا یر وظنم كموح سم ىلج بتاك یاتکوب كنه زج نبا هکر دقوش .ردق و هدودب رب مي ءه

 هفلا لو نب ىلعل E بالا ىف دادعالا ةفحم » هدننش « دادعالا ةفحم » هدئنوئظلا فشك هيلاراشم

 ۱ ۵ نک همهنازجاع دن ۰ ردشهشود درقرب هيد « ةماخو تاللاقم عبراو همدم ىلع ةکع

 ند هنر o1۲ اعمح شلل زاب هل طخ هعقر ندنفرط ىرادكسالا فسو جاحلا نا قداص د# هدنح ران

 . یدیا بكس ع ند راعس ۲۵ هد هک صو
۱ 



 هيقاب راثآ ۷ ۸٩

 تاک رلاو بورضلاب لمعلا ىف -- ۽

 ةلباقملاو ربا ماعنم ممجایف -- ه
 2 2 حرطلاىف د

 2 2 برضلاق تب ۷

 ۳ ا نع م

 : هما

 ءانثتسا ةلداعملاف ناكاذا اهف س لوالا لصف

 رود هک رااةلتسلاقش نکی لادا ايف بس الا لصف

 هبسنلاب عملا ىف  كلاثلا لصف
 صقانلاو ديازلاو ماتلاددملا جارضیتسایف  عبارلا لصف

 : ردنرابع ندرلت وش هدرلنوا هحیاک ه هنربج تاراشا نالوا لمعتسم هدیاتک وب

 [ س : یی ] 2 یش
 ۲ ص۸ ] 1 لام

Eمسا 3  

 3 ال دع ایما تا

 [ فطع زسواو ] س ممح تمالع
 ل تاواسم تمالع

 < رذج تمالع

 تدسل تمالع

 د دعو شدی عصو لصاف طخ رب ۳ جرح هلا تروص یک 3 هع هناروسک هدر

 . ردشملزاي هفرط كوا حبت

 كنيداصاق هرزوا كجا هلارا یەک روک هدياتكوب ىرلق رشتسم ايوروا ىضعل
 : ىرئات لوب هلمحزا ۰ رد راذعا نام شکیبا لوو مقر لوصا 5 یصوصح

a۵ ۱ ۱  /) 
 ۳ ۳]- + 4 س ینسهدافا ل
۸ ۷ ° 3 ۷ 6 | 

 هدئص ود لحم ینبدلوا شازاي یم همهف وسر كنون هددساش طوس ىغيدناللوق هنر
 ۰ ردشع ولوا ناس



 حرطلاىف ل .ثااثلاب اب

 برضلاف - عبارلاباب
 ةمسقلاىف س سماخلا باب

 ىلا دادعالا لح ىف -- سداسلا باب

 ةہمستلا ق عباسلا باب

 تاصاحلا ةءسقااىف - نماثلا با

 روسكلاىف 7 ىلا ءرح

e.اهطسا و روسكلاءامساىف  

 اهحرطو روسکلامجیف 25 ۲

 برضلا ىف - ۳
 ذخالاق --

 ةمسقلاو س ۵

 ةيمستلاف -- ٩
 طلاو رای ل ۷

 فرصااق - ۸

 روذحلاىف س ثلاث ءزج

 مرح سلا ددع روذج و 00
 بيرقتلاب روذجلا ريغ ح.حملاددعلاروذج ذخاىف س ۲

 . بيرقتلاق نق دن نس

 روکلاروذج ذخاق -- ١

 اه>رطو دادعالارودج عم یف - ىه

 اتمستو اممسفو دادعالاروذح برضى — ۹

 امتيزحنو اهفصضتو روذط اةسیم فالتخاىف ۷

 ءاممالاتاوذ رذحت یف - م

 تالوهجلاجا رذيتساىف ب مبار ءزج

 هساشادادعا ىف - و

 تافکلاب لمعلاىف - ۲

 ةلباقملاو ريحملا ىف وس

Ao 



A4ه.قاي را  
 سس

 ترد .ردیرانآ رهشاو لک ١ كنيداصاق هک « باسطاماعنع بابلملا فشک » - ۱
 . ردن هنیرزوا هعاخ ربو ءزج

 ءزحو « رودع- جار ختا ثلا ءز هو 6 لوک یا ءزج «ندحاح دادعا لوا ءزح

 قرط ی 1 هلاقمو ريج « نيئاطخلا باسح < هيسأنتم همل را یب تالوهح جارختسا عبار

 . ردي واح ىل « یش داوم » ىضعل هدهعاخو ثحاب ندهساسح

 .رديرصتخم كنيرثا رك ذلافلاس كننشرق هك « رابغلاماعنع رارسالا فشک » س ۲
 ايو « رابغلاماغ نع رات_سلا ف شك » هدرلهخسن ىضعب كنناونع كروك ذم بانک طقف
 . ردشلوروک هدىنيدلوا ررح ه.ثنروص « راغلافورح ماع رارسالا فشک د

 كنساتک رکید یایوتخحو تل نم ندهماخ ربو ءزج تردو همدقم رب « هیات و ۱

 لمعتسمو دوحوم كنههربيج تاراسشا هدننابم ةيمالاسأ نوضایر ردن رابع ندنناح ردم

 لدنف مشتسم e هقيقطاىف . ردشعا تاما بانک وا لوا كا هرابل اب وروا یغیدلوا

 کوو قوم ۱ قوت هنس هر زګ ةد رب ناولو هدن :_مهناخیتنک كن [ 86128110 ] ونهر

Woepoke [ ] ماعان طقف < یهبربج تاراشا لمعّدسم هدرلب ىع هدئسهيدالابم هنس ۱۸۵6 

 رن هدامو ركر هدب اهمحرت هب هج زسنا رو ی هخ سن ول کی ووهملااموم .ردشعوق هنادس «هدنروصرپ

Atti dell Accademia Pontifica de Nuovi Lincei ] jli llكيهعومج یهدنمان ۲  

 [ هب ول وا تعج | هنثح هب ريج تاراشا هدینات مسق ] .ردشمريدتبا جرد هنسهحسا یمهنس 9

 : ردراو اهد ىراثا ىلا هجور كنيداصلق هقشاب ندرلن ون

 « « هلباقملاو ريا ىف نيمساي نبا حرش » م
 , « رابغلاباس>ىف ةرصشلا » ع

 >“ »¢ بالا نوناق و  ه

 6 باسطانوناق حرش » - 5

 هلبمسا « بالا صيخلت حرش » تالا لامعا صضلت كنانيلانبا هاب راباتک یهدنرامان

 . ردراو یحرش ییا هرزوا قاوا لوح رک یرکید كوبو» ىرب

 جذوعارب ا بتک نالوا شازاب راد هباسح ملع «رابغل |ملع نع الا

 یراهح ول رس كنباوا هرزوا كمما لصاح رکفر هداقح یاحردنم هلته ییدتبالیکشت

 : رونولوا لقا لآ هجورب
 حيحصلاددعىف سس لوا ءزح

 ام قلعتيامو رابغااف ورحق س لوالاباب

  OORTاال ۱

 اديس ٠ يسا
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ERE 9ین و رمش مسه را تدم رب ا یادلوا ش *مزاي ارا هس رب 7  

 .ردرشعا تیفک حسحصآ روم هدهساا رلشلوا بهاذ هنغیدل وا ىلهطان مغ كملاراشم

 ی هدنمان «مالسالامولع نم هرب رعلا ةلزنع ماللعالاهض ورد قرزالانا هللادع وا ىخاف

 رومشمو شمررد یناونع « نافتلا ماعلا ذاتسالاو هيقفلاخيشلا » هیهجرت بحاص هدنباتک

 .٠ ردشع ولو هدشناتس و اع هدايز كب و ده ىلذفو ملع ىل الم

 یداصاف بناحالا ناب ارخومو ىشرقدج هداس ايو یش رفلا لع ١.. رها | ناب هجرت بحاص

 "هم . ردهدقع ولوا دع یسهعاخ كئنوم_ضاير سادنا هبلاراشم . ردشاو ترهش هلعمات

 ندقانفخیش هدهطسب هدصالوا «یداصلقهر وکه تنا كنیوکلادواد نيدمحا دانس

 تاوذو یطسق رسلاماما « حوتف ن مهارا هداروا هلع نع هب هطاب رغ هرکو صندک لیا ماعت

 .ردشلكه ق رش هدننمض لیصحتلاک ١ ًارخؤمو ؛شعا مولعذخا ندهذناسا "هلجا یک ءرئاس

 نب دعا « قوز نب هللادبع ونا« ىنابقعلا مساق كرودك هامل هدنندوع ندق رش

 « باقع نب دمحم كرد هسنوت هدزدارواو عاتسا ىنراسرد كنامز ريهاثم یک اوغز
 . ردشعا ذل ندولولح دمحا ساسلاوا  ىناشلقلادمح ا

 تماقاراشخ |قترا هدارواو تدوعهيهطانغ راركت كرهديا جحةضيرف یافا ًارخؤم
 هعوقو هدب ران اہم لغازلاد.ع هلی | ريغصل ا هللا دمع وا هددطان نع هدورص و هدهسا نل

 ىديا شاوا روم هترڅ هب هش رفا رارکت هلسس تاثداح ناک

 كا كرلنو هل رد شم ر دشا اط قوح كب هح دم یی دن ولوت هدهطان رغ هيلا ا

 . ردسونسل ماما هلا یولملا دواد نب دمحا نازاي ىتلاح هجرت یرارومشم

 هنس ٩۶۸۹ و یحدردنوا كنسهح ایذ یسهنس ۸٩۱ كرم جرا ءهمح ر بحاص

 هدنرهش [ 28328 ] هجاب هدساوت ینوک یستربا رازاپ ىجنرب نوا كنل را نوناك یسهیدالبم
 ۰ . ردشملا اه راد لاح را

 ىجن وا كنسهجمایذ یمهیرجمهنس ۸۸۱ ىتافوغ رات كملاراشم [ 0081۲ ] ىريزاق
 هدهساا روسدبا هارا هرزوا قلوا یک ی شل ی رکی كنترام هب دالاءم ۷ ۱ ۶۷۷ و

 .ردفلاخهنناناب لوقنم ندنذیمالتكنیشرق ؛كنیحاص «جابيدلاةامكت» یسهدافاوب كپلااموم

 دیا ار ندر 4 ردشقا ر راز راد ت مىق كيو قوح كي هنفالخا ء یداصلق

 : رونولوا دادمت ىلا هحور یرانالوا



YAYهيقاب راثآ 1  
— 

 هلا راصتخا ىناتك وب « مثاهلانبا هک « بلاطملا ىن-ا لا بلاطلا مدت نم هو

 ا ر یاتک ا

 . ردي رصتخم كيلاط)اینسا ىلا بلاطلاةدشرم هك « رابغلا ملعىف راظنلا ةهزن. د  ه

 نالوا مزال ىسهمنلس ندباسح نوجما قمؤقوا ىشئارف هک «باسلاىف عله - <

 ١ . رديواح یداوم

 طبس دمحا نب دمت نب دمحم هرخ الاب یهلاسر و س . « باسحلا حاتفم و - ۷

 . ردشم ريتك هدوجو یاتفلا نانسا هلراصتخا ینو ماهلانا . ردشا حرث یندرالا

 . ردیرصتخم كحاتفم هک «حاتفلا نانسا» لا م
 . رديرابع ند ۵۲ هلل ردةيمال ٌةديصق رب ا هريج لع 9 عنقملا 9 هب

 . ردشمربتک هدوجو یمسلا كروديا حرش هدىنوب هرخ الا

 . ردیحرش كعنقلا هک « عسلا» - ۰

 ۱ رد,صخلم كرابغلا لع ةدش ص « « ةدشرملا مه هه » س ۱

 . [1] یدیا ندناطوسم نالوا رتادهاسح هجامز ء « باسطایف ىواخلا» س ۲

 .ردشلدیا مظنندنف رط قيدصلاةفدص نيدمحا ندیاتافو هدنخرات ]٩۰06[ هرخ الاببانکو

 كنس « هزوجرا » نالوا راد ءربج كنيمساي نبا هک « هشم الاةهوظنام» س ۳

 . ردشلدبا رب رحم و فلأت هدهم رکم ةكم هدن-ه رم هنس ۷۸۵ 6 ردح رش

 . ردحرش كعنقلا هك « ةلباقملا و ربا ىف عنفلا حرش» س ۶

 ۱ او هر تا اک لوح ندا ANE لاژنلا ةياغد ب۵
 ۱ . ردیواح ین رالح تروص كنهفلتخم

 ٩ ردهموظن« رب راد هضئارف باسح هک «ةسدقلا ةفحم » س .

 یجتزوقط .  یداصلقلا [ ىطسبلاىثرفلاىلع نب دم نب دمع نب ىلع ] نسطاوا
 هدن رش هطس هيلا ۳ . [۲] ردندن وضار ريهأ ثيم ندبا روهظ هدسلدنا هدب رګ رصغ

 . ردثمعا دلوت

 ةدشرملا رصتخ ةه زن كترلح باک بلمس هداكوب , ردشآ زاب ًارركم باتكو هدنونظلا فشک ]١[

 . زدیسعا دع باتک یربا یربآ ىناسحلا ةهزن هلبا
 .ردشم هع دع ريهاشم و وارد لخاد یهجر بحاص مالعا سوماق فسأتلا عم ۲1



 ۲۸۱ ليذ

 قردهلواهحش هدیننحه ولوو ترابع ند ٩۱ = ۷ >< ۱۳ ىددع كرلاملا ناليرابوق هدلاح و

 ٍ 5 ردشل | جا رتا

 - . یسدقلایرصلا متاهلا نبا [  نائملا دم نب دحا سابلاوبا ] نيدلا باهش
 . [1] ردندنويضايز نديا راهتشا هدفرش هليداثا هديربخا فصن یر رصع ىينركي
 فورعم همان « ةينيمسابلاةزوجرا » هد4سلا شمامهنو وا سرتسد هنلاح هجرت كيلااموم

 یره رصع یگزکس A درك ندنس هم دةم كح رش ىغيدلوا شەزاي هب هب رج ةموظنم

 ييدتسا مولعذخ ندیلالا یربالما دمصا ادىع نب ىلع نسطوا و دل وا ند وضایر

 هدلننا نيدلاننع نب دما نیدلاقآ ندننوضایر روك ذم رصع یتح .رد_ثماشالك |

 را ناسم ندهمدقم وب هن ی دلوا يرش سرد كي هجرت بحاص

 هدنس [ هيدالامم 2 ۱۱۳ ] ه رج ةنس ۵ EF ًارظن ةناياور حصا هر بحاص

 5 ردشعا تاوو

 ندرلد و هک ردشعا رب رحم و فيلأت ىر ی اهجور واو ه رب باسح مماهلانا

 ۰ رد رب دوت نایاش ادح یحاق ر

 مس جواو همدقم ري : ردهلاسر ر لصفم هک « ىناوهلا باسح 3 ةنوءملا» ٩

 یه ات ی مدنما « هليسولا » هلراصتخا ی هلاسر وب ماه نبا . رد ص هسرزوا ماخ ر و

 ۰ ردشم ريتك هدو>و

 ۰ رد رابعندعضو باسح هک « ىدنهلا باس> ىف هن وعلا واس ۴۳

 هنوعلا هنیرزوا هلاسر وب . رديرصتخم كنهنوملا هك « باسحلاىف هليسولا» ب ۳

 . ردراو یم ەر وشە ةشاح 3 كنبیهزالا ركب یاد ن دم یحاص « راسغلا باسح ىف

 . ردشعا توکس هدنقح مٌتاَهلا نبا مالعا سوماق [۱ ]
 .نب دمحا سايعلاووا خيش ینمات كرلااموم هدنسهدام « باس اف ما » نونظاافشک الوا [۲]

 . روییدیا نایب ىنكيدتيا تافو هدنسهبرغ هنس ۳۸۷ دكرهرتسوک هدنزرط سدقلا مئاهلا ىلع دم
 هدنسهنس ۸۱۵ هسیاهدرلهدام رکیدو هدنسهب رم ةنس ۸۸۷ هدنسهدام متاهنبا لوصف : انا

 ىنيديولوب رواحم هد همرگم کم هدنسهب رگ هنس ۷۸٩ كاهلا یا هكون لاح .روبرب دلت ىنكيدّباتافو

 اذه فینصت نم غارفلا ناکو» هدنتیابن كحرش ري ىنيدلوا شمزاي هنهينيمساي ٌةزوحرا هدانا
 ندرلتاور و ًارظن هنسالوا ررح ىس هرابع « ةنامحاس و نيئامو عسل ها هم مول حبص ىف بات كلا

 . رويولوا تباث ىنالطب كنسيجنكيا و ىج,



 هيقاب راآ ۲۸۰

 ةييقلا دانا لصف

 ةسنلاف س كااثلا لصف

 رويكل انباع ق ب هناا دعا
 هيف دب الام کد يل : ةمدقم

 روسكلا يرض ىف دس لوالا لصف

 روسکلاةهسق ی -- یلاثلا لصف

 روكسلاةيسن ىف س ثلاثلا لصف

 ةفلتحم نونقىف س .هعاخ

 رذلاین س للصف
 ةيسانملا دادعا ىف - لصف
 باال ار داول ىف ب لصف

 فوم .ردقوب ثحب ندحرطو حج هلاسرو هرزوا ییدلوروک هدن - احردنم وش هتشيا

 هدنمسق ول هل زعاتک یمظعاع ہق هل زاد و 4 ردشعا ناس هلن لوصا هد رصتخ برص

 . ردشادنا دارا قرهلوا دهاش

 ه>هسداهو ري>و باسح كرذدج زکلا هدنسح رب كلصف جوا ندیالیکشت یهعاخ

 عوس ىنعإ هنالماعم كنوو نديسانت هدست لسع + شلدیا اب یر هل رالاثمو یرلانعم

 لصف ؛ شع ولوا ثحم ندنقسطت هللاسم ی ؟ تاک رلاةمس ¿تانا رسخو حابرا 6 تاراحاو

 ییار شلدیا لح هلا هباسح قرط ا سكعو در هدنتحت یعان باسارداون هدثلات

 ىلاخ RE ىداربا كنهلئسم ىلاهجورب هرزوا قلوا هوع . ردشع ولو ج ردنم هلئسم

 . ردشمهلور وك

  oaا ل 0
 هب هزا رب یرلالا یرافدراب وق هدعلو < رلشم راب وق الا هرزوا قوا هرخا ىلاو ۳ یسحینح وا

 .شعافداصت الایدب هر یه هدمیسش ود ؟ راشعامسش هدنرندب هرزواتاواسم ةارمریذک

 شعبا ضرف لوهحم ىنددع كنانب الوا نوما كمما لح نیدلافرش ی هلیسم وب

 ؟؛ شب وس ىنغجهلوا ۷ ىئصت كنعومم ةيعيبط دادعا نالوا رد هلوهحم ددعو ند ۱ و

 . ردشعا ناس یغحهلوا ۱۳ ىنعي ناصش رب ند. ۱۵ = ۷ >< ۲ كنان ددع نیراسو-



 ۳۷۹ ليذ

 باسح هدباب یج:کیا «ی هل اقم و ريد باب یر ۲ ردشلرآ هنأب کیا هده هلاقم

 ۱ . زد و الها

 هدنلئاوا یر رصع ی ز کس ل. ىيطلا [ هللادبع ني دم نن نيح ] نداافرش

 ةمدقم » كناذ وب نازاي حرش هفاشک ریس . [۱] ردنداملع ریهاشم ندیا روهظ

 هسلوا شمدمك هزلا یسهلاسررپ ترابع ندهفیح تردزوتوا اح هدنمسا «باسح ماعیف
 « ناسلاو اعلاف ناستلا » هدنونظلا فدک .ىدقج هلاق لوهجم هلس یاست اهنايضاير ,ىدبا

 ىيدتنا تافو هدنسه رحم هين ۷۳ كيندمح رت بحاص هدب ددص باتک رب یناونع

 . ردشمامه ولوا فداصت هللاح ةمح رت هدهسلا گل رت ولا

 ةهدقم » رک ذلافلاس راد هیاسح ىرثا هناکی نالوا راد هتاضایر كنهحرت بحاص

 نب لالب یسهخسن رب نک هزلا كەلار و . ردسهلاسر یهدنمان « باس امع ىف

 نواكنسه رخ الاىدامح یس+ رج هنس ۵ ندفرط تاذر هدنمان لوسر نب [۲] دوم

 0 . ردشلدبا لاک ١ ینوک ىلاص ىجندي

 هدندنمسا «باتک و .ردمهمكي ندنرظن ُهطق تایضایر خم رات باسما مع ىف ةمدقم

 تارکو هدم برض زکلاب هدنورد . ردشلزاب نوغا رایدتم « هرزوا ینجالشالک |

 . ردشمهلدیا لامعتسا ھر هدن رالم ركيدو شلرتسوک هليا هبدنه ماقرا دادعا هدنا ودح

 ندتحالب باسح یرهلوابتم هنيرزوا هعاخر و هدعاق ییاو همدقمر یتاحردنم كباتک

 كني رالصق هرزوا كملديا لصاح یلامحا رکف رب هدیایو . ردثحاب ندشاوهلا باسح ی

 : ردشع ولوا دق ىلإ هجورب یراهحولرس
 باسلا عوضوم س ةمدقم

 حاحصلا باسح ىف س یلوالاةدعاق

 ۱ برضلاق ;i لوالا لصف

 هدنسهزا ناتسزوخ هللا طءاو ءبيط $ ۳۰۳۱ هفص _ عبار دلج - مالعا سوماق ]١[

 ٠ ردهدلاح رب بارخ مولا هكردهبصق رب
 نالوا ردق هزوفط ندرب هكردقوش .ردشمزاي هلساسحدجاو هیدنه ماقرا ىنمسا ءتاذو» [۲]

 هدلاح ىنيدلن وق هطقن رشکیاو یتارشع ندهستح ینبع هدلاح ىنيدلن وق هطقشن رر «برزوا كماقرا

 . ردشعا تست هلوصا ۳ نالوا یراح ميدقلا نم هرزوا كمرتسوك هرخا لاو قم نددت سمح ىنيع

 : هد ینس هلكلالب ندنغیدل وا ۳۰ تح ل : ۱ تج] لإ ۳۰ كا ل و ۲ تار 8 هدنمسا لالب هتشيا

 . ردشمليا ررح هدنزرط ۰۲۱ هدینسهلک ناو ۲



 هبقاب را آ ۲۷۸

 هنغن دلوا قل ت: لا هدزاریش هدنناببم یر رگ هنس ۷۳۱۱-۷۵ ءاش
 4 ان... 9 2 یه

 . ردشماملاق همش هغدو تایحرب هدزاريش هداننا و كنهحرت بحاص ارظن

 هکنوح . [۷] ردباتک رب مهم ”ةقيقح ندنرظن هطقف تایضایر ران « باس ایف بابل
 نايا نایب ايزاوتم فاسح لوصا ییا ناشد بارتلا و تختلا باسح هللا یئاوهلا باسح
 یاوهنا باسح هدننابم هاج بتک نالوا شازاپ هدقرش هقشاب ندنوب . ردرتا هناکی

 همدقمر هدوا هحیلک هنناح ردنم : ردباتك و هم هدزدبا لامعتساو اوتحا لوا لا ی ريت

 هللا یعاونا هلدادسعا قرهلوا ىواح ىلصف ترد همدقم . ردم هنيرزوا هلاقم ىياو
 ىلوا هلاقم . ردن ىنعاوناو فرعت ثتيسن هليا ىعاونا كناروسک و ىنميقرت لوصا

 .ردشحاب نذريداقم باسح یا. لصاو نددادعا باسح لوا لصا : ردمسقنم هلصا ییا

 هاب کیا هرزوا قلوا یواح یروسک لامعا یرکید « جا لامعا یر لوا لصا

 ین-هحانسم كنامسحم یرکید « كحوطسو طوطخ یر و احا یک یتیدلوا مسقنه

 . ردلمتش» یاب کیا هرزوا قلوا نيم

 كي اخ رد أهم دیعسولا نالوا یرادمکح كوص كن هب کنج تلود « هاش قاحسا وا ءو ۲۱ ]

 ۷۱۰ كهاش دمحم ندلافرش نانولو ىراظان هصاخ كالما هدزاريش كنارمارا.شم تلود هدنامز

 هدنناسل لوغم ی.هلک ونا هكتوج ] نایوجنا ىيدليا سیسأت هلیقبرط بلغت ارابتعا ندنسهبرم ةنس
 ۱ ۱ ردب رادکح یحنح وا ك.كود [ ردهنسانهم هصاخ كالما

 هنر هلغاوا مطقنم زيكنج "هلالس هئيرزوا یافو كناخ ديعسولا هدنسهنس ۷ ۳۲۲ كن رم جرات

 ىهلاراشم كرهيمهكح ینبلغتو كهاش دوم نيدلا فرش ناخ ايرآ ىريما ناجابرز ۲ ندیا سولا

 كرز نسح نانولوب هدزيربت هاشدوع-م ريما ىنودخم كوس كلوتقم هنرزوا كنوو شمربدتبا لتق

 ندنساصا یدنک كرزب نسح هركوصت دم رب ؛ىدنا شدايا اجلا و رارف هئيدزت ( یتاکلیا نسح )
 زاريش طفف ٠ ىدبا شملبا هداعا هزاررش یهاش دوعسم ريما قرهلوا هدنتقافر یدصاب یاب ريما

 هدنسهنس ۷ 4 هلتهح یرلکدا رابتعا ه یدصاب یاب ريما هللا دایقنا ههاش دوعسم ريما یسلاها

 قاحساواریما یردار دوو کالوتقم نال آ ربخ یووو ش.ريدتيا لتق یهاشدومسم یدصاب یغابرسا

 هرخ الاب هلاراشم .ردشمراةيح توروس ندرهش یتبلااموم قردلآ هنسه زاد ادب یموکح لاحرد هاش

 ربعا ند رفظم لا هدنسهنس ۷ ٩ هدهسا شا تموکح مراد میس و كرودبا طبض هد یی اهفها

 ۰ ردشملکح همئاخ هنتموکح نایوعا هلک1دیا دیهش ندنف رط ندلازرابم

 رب املع بحم وي بم ردو هاش قحساوا ىيدلبوس هن هدنقح كنراربش ظفاح هتشيا

 تايلك حرش ىلمآ لضافو .ی ربا یهدنماب فقاوم نالوا راد ههقذ نيدلادضع ىفاق . ىدبا هاشداي

 ه..ان رادمکح ول ىنسهرورثم اخ نالوا راد هنا مق كمولملا حاتفم هد یشاکلای و ی واق

 ۱ . ردشزاب

 ىلج بناک هدهسیا ررحهدنتحت ییا ؛ باسحلا يا یف بابا هدنوظاا فدک باسحلاف بابل » [۲]
 : ردشم«هروک تاذلاب ینسهخیسا كب اتو هسا ریلیقاب هنسمامزاب ینسهبحاتتفا “لج تي هخسز



 ۳۷۷ لیذ

 د ومق هن یزگنح یا رب رس هدنح ران ۳ یاتک و یحاص هساهملا دا وو هيلع ءانس

 رو همدع رايد هك هدنفاض ر نليرو ندنفرط ندلاسمش ریزو هدنسهنس ۱۸۱ و

 رب شلزاپ هیرزوا یناوهلا باسح « هساهلا داوو . رد-شمزاب هدنامز ناخ اما ندیا

 . ردشلدبا حرش ندنف رط تاذ جوا هحلشاب هک ردماتک باسح

 لرهدبا حرش یناتک وب یتاهفصا نیدلالاک ندننویضایر یر رصع ىجن زكس الوا

 ْ . ردشمد « دنا وفلا لوصایف دعاوقلا ساسا » هنمسا

 ندنن وم_ضاير ىرخ رصع رخ اتو نەمر وک حضاو هحرد یفاک یرش وب بنات

 ۱ . ردشهرو ىنمان « دا وفلادنارفلادصاقلا

 رکید هدیدنجربلا ىلعلادبع [911] ندا تافو هدنلئاوا ىرخم رصع یعوا ۳و

 . ردشمردشرا همانخ هدنسهنس ۱ یو هيلااموم هک ردشمزاي حرش رب ىعاجو أ

  وضاير ريهأشم یر یرمهء یجشدب ها یشاکلا [ -شدلادامع] دما نا ىحن

 بالا » زكلايو «شمامهنولوا سرتسد هنلاح ةمجرت كتاذ وب فسأتلاعم . [1] ردندنن

 نام زکب هم رکیدکی یرهمدقم «كیاتک و .ردشع ولوافداصت هناتکرب هدنمان «باسطاف

 ندنناسل فا ومیسهمدقهو شلزاب هدنسه ره هنس ۱ [۲] یر هل ردراو ىمهخسن ییا

 یرارب ىضعب كنسهمدقم [4] كن رکید .ردشمقبح ندنملف یدرک اشرب [۳] کلب «لکد

 نوجا « دعسوا نیدلاجات هلا ىثاكل ا هللا دمع » ندنتالک نالاق قاب هدهسبا شلوا بارخ

 .ردق و هرامارب رب ادهنیرب رحت ے ران كراهخ سن و طقف .ردشملشالك ١ ینیدل وا شلدیا فلت

 ىسيناثمسق كنمولملاحاتفم كنك اکسلا فسو بوقمب وا نیدلاجارس هجرت بحاص قمنا
 قاحساوا ؛ردشل | فاحا ههاش قاحساوا نیدلالاح یحرشو و شم زاب حرش رهن رزوآ

 . رویدبا توکس هدنقح یشاکلا دما نب حم مالعالا سوماق [۱]

 . ردظوفحم هدو صول ۲۷۵۷ هدنسهاخیتک ینیرش مماج هيفوص ايآ هخس و [۲]

 ۳ « املا ةهالع لضافالاكولم كلم مظعالا لولا لوق » یسهمدقم كباتك ههقحلاف [*]

 : ا ردشمالشاب هد

 .رددقم هدو صول ۱ هدنسهناخبتک ی یر وك هدنسوشراق یمابرت دو ناطلس هخبژ و ]٤[



 هبقاب راثآ ؟ 4

 تماشم و هد هسنأ ش ا او قیام هدننابهی : اب وتحت ىرلبأ: کس وفابآ هل متاح ردنم ىلام |

 [ هيولوا تعحايم هل وا باب | ٠ ر عمم ليك تالا شماملراو هنف ود كرم كصيخلت

 هدایای كسا:ثالصه 3 هدمت قحسا نا ¢ ءانيلا نا هروك هن ودلح نا هقشاپ ندو

 كرەديا راصتخا ىيروهشم 2 ىيدليا بدن رت ادعا هتنادصر كدصارر یوسوم ميقم

 فسأتلا عم 0 ردشمرمتک هدوجو جد 2 لا » تک ارکلا ل. دعتل بااطلا جام 2

 EE . ردشمامهنولوا فداصت هح رش کهدنما باجمل اعفر هدهنو هجم ز وب هن

 رصع ندب -- . یدادغبلا تساحلا oa نإ نيدلادامع ] هالا دع

 نباد هدمح قارع هدهسا ل لصا نع ۱۳ هر . رد دننوضایر ربهاشم یر

 . [1] ردشم مهليديا فداصت هنلاح هجرت فسأتلاعم . ردفورعم هليسهينك «ماوخلا
 لغوا ركيد و كناخ اما لغوا هللا یر رخآ كناخ وك اله ندهساخلیا كولم قا

 000 ناوید خاص نآولو هدنرازوو"ترادص ماقم هدنراتامز كناخ دحا ناطللس
 شمزاي نوا ىتك ةنازخ كدمم ندلاءا-م ىلغوا كنينوجلا دمم ن دمحم نيدلا س.ش

 ٍ . ردشألا مان ىاَشبا ل ال نايح ر ینیدلوا

 نیدلاسمش ناودبحاص نالواىناؤم كباتك نالوافو رعمهلسمات «هيسمش» ر ادهقطنم

 ندنو رط ناخ نوغرآ دن هنس و شلك هنارزو ماقم هدنسهنس ٩۲ كنرخغ رات

 تانحرب هدنام وب كماولانا ًارظن هنعالوا شلدیا لتق هدزربت رارب هلبا لغوا ترد

 .ردشهامهن و وا بای رفظ هدف رب راد هتنافو مرات كەر بحاص .ردقوب ههش هنغيدن و لوب

 ىيدلديا ناب هوا ییرثا و ماوطانا -- ۰ « مالا رعارقلاىف مئاررلا مارا »

 «هیناملادناوف» ندنکیدلیا فاحا هنمان نيدلاءام ىلغوا كنيدلاسمش هجاوخ ریزو هرزوا

 ۱ . ردشلو ترش هلعمات

 ۱۹۸۹ هدنسهناخبک اشاپ ىلع دیهش هدنراوج عماج هدازهش هدلوبناتسا كباتك وب

 یسر هدشاب یهرتفلا نيدلا سمش نب دما هکر دراو یس+۶ دق al رب ديقم هدو صون

 E O فال وب ا هردشلزاپ هد ران ۷۹۸ ندنفرط
 ر ا0 انا نيدلا دام فلوم هدنطساوا كنمظملا نامش یمهیر هنس
 . ردح رصم و دمقم ىنيدلوا شادبا حاسنتسا ندهخعسأ

 .رويمتا ثحب نديدادغب یدلادامع مالعا سوماق [۱ ]



Vo ليذ 

 ثيشأ هدهنسهمحرت هج زمسنارف كرات و هيلااموم .رد | ۲۷۲۵۵0۵06 ] کوو ريهش ق ريشا سه

 كييلما نيدلاءاهب «ارخّوم طقف .ردشل واعنام هششتوش ینافونالوا ناک ا ةا یا
 ندنفرط [ 4215106 119176 ] رام ديكس ئ رشتسم ,ندبا هجرت یاسطا ةصالخ

 هدنسهدالم هنس ۱۸۹۵ ربارب هل نتم قرهنولوا هجرت ههجزسنارف روک ذم باتک

 دا عیط هدامور

 : ردراو یحرش قوج كب ك « كباسلا صخلت »
 هرزوا قلوا لوح وک یرکید «كو و یر یناتک وب , ىداصلقلا ىلع نسحلاوبا ال وا

 تروص كن «هباحتمو هصفان « هداز « همان دادعا» هنيريبكحرشو «شغا حرش هعفد ییا
 . ردشلا هوالع هعاخ هدر ثحاب ندنایکشت

۱ 
 یحوزعربغ حرشرب هلان « ءانيلانبالئاسم نم ءاصقالابیرقت » هاروکذ م باتک ًايناث

 . ردهدکمهمهناس ییبدل وا ميك ی راش هکردراو

 هدنس هناخسنک- [ 80016أؤ8 ] نهلدو كدروفعقوا ك« باسا صخلت » الا
 هک ردراو اهد ىح رش رب هليمان « ءانلانا صخلت حوش » شلزاپ هدنسهب رم هنس ۱

 . ردشلدیا ريرحن ندنفرط ایرک ز نب ركب ونا ذاتسالا خيش حرشو

 ءانبلا نبال صيخلت ح رشوهوا بابلا باثک » كياسح صخلت هدناخیبتکوا هني ًامبار
 ندنفرط ینارصلا یزاوهلا زيزءلادبع ندنرادرک اش كنانب نبا -هليمان « باس ا ماع یف

 . رددوجوم یرشر, شلزاپ

 انس ۵+ ك « باب العاب و يتسلق م نايس يد ا[ ن١
 .ردشع ولو اهد جرش رب یم راپ ندنف رط یدحا ن دمحا ندا تافو هدنس« رم

 دا لامعا كنانيلا نا هدن_سهمدقم كنخرات نودلخ نبا ريهش خ روم ًاسداس

 ح رش لمان 1 باجحلا عفر « a ES یو E ندکدتا و یاتکر ثحاب

 « باسحلا ةعمج باتک » یتاحردنم كباتكوب نالوا « ردقلالیلج » و شما نام ینکیدلیا

 هک ردشملا هوالع هدینکیدابا ساشاو ذخا ناز کیا هد رامسا « لماکلا باتک د و

 . ردقوب ههش هنغيدلوا « باسحلا لامعا صیخلت » كباتکوش ییدتیا رکذ كلاراشم

 هسنارف هدنسهدالم هنس ۵ [ 011381658 ] لاش ندننوضایر ریهاشم هساارف

 ضيخلت كنانلا نبا هدءرطخمرب ییدتنا تئارق هدنعاهجا یهدننرام ۲۷ كنشناد نما



 هيقاب راثآ ۲۷

 داوو هدامور هدنسهس ۷ كدام راو 0۲ كن رم رات هج رت تحاص

 1 1 ردشع,ا تافو هدسودر

 باح رب شازاب هجاربع ئراثا نالوا راد هنابکلق و تایسضایر كءارزع نبا
 ندنسهلاسررب لاذ هعوقنو ندنباتک رب رکیدب داب ندنلامعتساو لامعا بالرط-ا هلسدلاسر
 . ردترابع

 راد هندیدنولو هد داره كنهضایر مولع هدرایدوم هداطسونورف «یمهلاسر باسح

> 

 ئ یناح ردنم و شلدا قفد ندن رط Terguem[ ] عزت وسوم ندنكيدتيا اطعا ركف ر

 هدنقح [ des mathématiques pures et appliquéesكندعومج ما [لورستمدا ۱۸۵۱

 ا کج 5 قى یو هرو دم هلاسر ىننم هنسالوا شلرو تامولعم ىذعل هدنسهخسا صع  هنسهنس

 ۰ ردشل و ترس هدایز كب بناحاالا نإب 1

 رفص یدادعا « ارنع نا هلبا هجو ینادلشالک 1 ندنقق دن كناهنع ثودعم ”هلاسر

 . ردقوب همش هدنغيدلوا ینافرع دركاش كراب ىع ندنكيدليا ادا هلبا مقر زوقطو

 ظ ىر# ر صع ىجن دب بو شكا الا [ -یدزالا نامءنب دمتن دما سايلاوا | ءامبلا نبا

 «لماک خش » ندنف رط یفالخا . [1] ردادنورضایر ريهاشم نديا روهظ هدسلدنا هدنلئاوا

 یارآ دهم هدهطان مغ هدنريخا فصن كئير غر صع یجنتلآ تاذ وب نالوا رهظم هنناونع

 ميلعت هدشك | هدیدم تدمو «هلس بنک «مانیلاناد هلال وا رامعم ىردب .ردشملوادوجو

 تروص فسأتلاعم . ردشللا راهتشا هليتبسأ « یشک ایم » ینیم هنسالوا لوغشم هلبردتو
 ال همشمش لاک هدسشک ایم بنو ىف هتس 4۱4 ركلاب . ردق و تام وامم زاد هنئابح

 هاربهدیق رب راد هننافو خم رات كنهمحرت بحاص ىتح . ردمولعم ییدتبا سیردت تاضایر
 ۱ . ردشامه ولوا سرتسد

 یهدنمان «باسطالامعا صخیلت» نالوا هلسوهناکی هنمان یاقا كيلاراشم هق ةلایف

 هدايز كب E زادم برغم 6 هدب رخ رم ىج زوقط و ی 2 زکس هر رد با سح

 ترس هدایز كب هدو دنا ہم ی ویضایر ور وا هد ريخأ رمعع باتک و نالوا تعر رهظم

 یدا شلو

 ندیا اطعا هشاک تامولعم هرلبلاپوروا لوا كا هدنقح یاحردنم كياسطا لامعا ص خلت

 . ردشمليا توکس مالعا سوماق هدنقح انبلانیا فسأتلاعم [۱]



 ۱ « سدلقا باتک ريسفت ىف ةسدنهلا ىلا لخدلا» - (

 « ددعلا ةعيبط » تاب

 « تالماعلا ايكو - ۳

 «ةسدنهلا ق كلا باتک و -- 8

 «تالرطسالا ةعنص ةروصت فرما باتک»و -- و

 هليمأت حمس نب جر» هك دزه دنس فورعملا دنهلا بهاذم دد>ا ىلع جز ما 4

 « ىتاوهلا باسحىف لماکلا» س ۷

 . ردیرصتخم كباتك يلوا ندنو هک « یناوهلا باح یف ىفاكلا» - ۸

 ظ ۶ نالزطمالا للا ناك و 6
 « ددعلاراع » له

 ريهاشم ندیا روهظ هدسلدنا هد رح رصع ىجنتلا [ - ربام نب مارا ] ارنع نیا

 ینیدلوا مهاربا یمسا لصا . یدیا راو یاشا تدش هتاضایر هدهسیا ندهیدوهم یابطا

 ۱۰۹۳ كدالبم خرانو ٤۸٩ كتر رانو <« شلو ترهش هلیسهبنک ارزع نبا هدلاح

 . [۱1] ردشمج ود هدولطيلط ۶۲ ۳۵ لأ يي يوكل

 ین هنسالو ترش هدننروص [ 105۲0-۸۵۵ ] هدنش رائلاوروا یمات كېل ااموم

 یمسا كنهحرت تحاص هدنرلپاتک لاوحا محارت یضم» نانولوا هجرت ندنراناسل اپوروا

 . ردلکد ويغود الما تروصو هدهسا شلدا رب رحم هدنلکش «ارسا ناو

 E هم نامه هدو ندکدّسآ تماقا م ا «هدسادنا تدم ر ءارنع نبا

 هدنسهنس ۱۱۳۹ كدالبم مح ران ه هجرت بحا ص هک زدم هيمو ٠ ردشم رک هلتح امس

 هش رفا هدنسارا ۱۱۵ هللا ۱۱۰ «هدامور هدنحشرات ۰ « هدنسهبصق بز ك.هستارف

 «هدوردن ول هد ۱۸ مدسودز هد ۱۱۵۲ «هدب رارکت هد ۵  هدنطسلف ضراو

 اعقاو . ردهدقع ولوا فداصت هدامور رارکت هد ۱۱۹۷ لصاطاو هدنو را هد ۰

 كتساور و هددهسا راو تیاور ر هدنقح يدنا رهو ريس ردق هات دنه كيل اموه

 : . ردك رك هسالوا ىلصا

 . هيواوا خام هدام ار نا نفی تون 33
۱۸ 



 . هيقاب را آ ۳۷

 ۱ ح یمیسقت كلن هك ی ال ا

 ىجارختسا كنيراءبم رذج و. و ست ٩
aT ۷22 0 كن را.عکم ردح 28 2  

 هعاار دارم

 ىنقرت لوشا فاهشتس روك بم ٠+

 7 O و س ۲

 یحرط و وه س ۳

 قى رمد 2 82 س £

 ىلا 0 3 تس م

 یجارختسا كنيرلعإىص ردج ۰ د ابداع ارا

 3 كراك رنج "3 و ا ۷

 یتحاسمو نالواىفاك ة دایز عمو مزالنوجا تالماعم بابرا هل نوکو "ةقنقح هتشلا

 هدنقح ىسردت لوصا كنعضو باسح هدیره رصع یجنشب « باتکوش نانولوب یواح

 هدیجذوعا رب كرلباتك نالواشازاب راد هروک ذم باسح یک ىيدتيا اطعا خررص ر و رب

 ( ردا ليكشت

 هلس هنمسا لکدهنسهخس كنباتک باسح یبدلبا تح یفیدل واشمزایلوا ندنو كفل وم
 قود رب -هدنحما تایداح نافوط.هدیاثکوت زمءةهبشو 6 شمامهنولوا فداصت فسأتلا عم

 هدن رلادتسا یر رصع شل دن : ا لا 0 غبصا مسافلاو ] حمس نا

 هدنقح هيلااموم فسأتلاعم ۰ [۱] ردندنوشیهو نويضاير ْنديا راهتشا هدهطانف هدسلدنا

 ین رع نوت و و شم وط هدهطانغ هدهسلا لکد مولعمیدلوت خيران .ردراو تامولعمز آ كي

 و3 ردح راوت طوبظم ینلدل وا شم رک 'هلبا سپردن هدول ليصح الوا هداروا

 لاحت را هدهطافغ هدنسهنس [ ۱۰۳۵ كدالم خيرات ] 455 كترجم خيرات « حمس نبا

 : ش ۰ ردشلا

 دنت

 ٦۳٤ : هفصص لوا دلح - مالعا سوماق [۱]



 نه هه مه هم هم ده

 مح + | مهب |

 ۱۳ ی اد لیذ
mm. n~ 5-35 

 59 سس د هی سم

 یازبمو عطا یہ كحاح دادعا

 یحرط هو 1

 ىنازيم كنحرط و «

 یازیم و ینصتت د :

 ىعاوناو رض وه 1

 یازبم كرض و 1

 ىعاوتاو ىممستت » 2

 یازبم كئميستت د

 یجارختسا كنيرلممم رذج و ۰
 نام قطار. وا و ,

 ضارخسا كرام را و او
 ىلازيم كندا رختسا , 0 0 0

 هساب هلاقم

 قرت كروس

 یجارختسا كنعب ص رذح و

 یحارختسا كنمکم ردح و

 هلال "هلاقم

 یمیرتو [ هک ص نوک ] رمسكلا| عم حس ددع

 یج كنەک رم روسک

 سسس

 ی رط 0 2

 یرص 2 2



(Vêهبقاب زاثآ  

 یراقدلوا شمزاي ۳۳7 نیرصاعم كرك [ ریادهباسح یز هرزوا هداموب »

 ىراباتك كن [] ىولعملا یکاطنالا یتج [۱] ىدنك ندرلنوب و « مدلیا ققدت ىرلباتك
 ك [۳] رصن وبا نب ىلع هجنلك هشيراركيد . مدلوب لوطمو شوشم كب ىنمسق زب یک
 یک ىباتك كن [4] ىزاولكو ءحضاوهدهجردىاك  ربارب هلقلوالصفم ىنمسق رب یک ىناتك

 ىلئاسم لكشم كاكياسح ءهدبانک كوصو یتح . مدالو ىالوق یتساماشالک | هدىنمسقرب
 ۱ . مدلیا فداصت هلس هدعاوف یراکحهلس كتاوذ نیهتسلا كما لاغتشا هلبا

 لامعا هدر ابتک ء كنيفل وم ىضعب یک [5] ىلبلا راشوک [ه] یرونیدلا ةفنح وا
 لا زاجما لاک 2 رانشوک هاو مدراوک ین کالا رمح هتسهمش رر اهل اخ
 وا و ءشمزاي باتک رب تحاب ندهساسح لامعا رکید هدنتحش یان موحلا باسح - ربارب

 'رثارب رئاد هموحنلاباسح مصحنم ءهرزواقملوا ثحاب ندهيباسح لامعا ایوک _هسیاهفنح

 هجردقجهلوا لالك بجومو كل اقفاوت هنماع مام هنعوض وم هيلع هان .ردشم ريتك هدوجو

 ريرحم باتك رب هرزوا كل ابانتجا ندزاجما هدئروص كج هلیا لاکشاراح ودیمهف و «ندبانطا

 هم دصارو «هدنالماعم عون یه هات هک مدتنا تار هلا هج ورب ىماتكوب هقشاب ندنو .مدليا

 . مدیا مسه ه هلاقم ترد ىتاحردتم كيأتك نران . نوسلم هلوا عفان هدب رادعتص

 حاحص لاما هلاقم یحنجوا < ندروسک لامعا هلاقم ینکیا « ندحاح لامعا هلاقم یحرب

 راصتخا یاتک هقشاندنوب .ردثحاب ندهاقدلا و جردلاباسح هلاقم ىحندرد ندر وسكلا عم

 « . مدلبا دارا هدهسدنه ناهار هدعاوق مکیدلیا ناب هدنورد نوجا

 : رنا هوو یاح ردنم كياونا ىنيدلوا یواح كنهعبرا تالاقم

 ىلوا ”هلاقم
 باوا

 دادعا مقرتو ماقرا لاکشا ب ٠١
eیہ كحاح دادعا س  

 [ هليا ٩ ] یازیم كنمج و9 و — ۳
 . رديرلا كددنمات « ىدنهلا باسحلا لا.عتساىف ةلاسر » كنيدنكلا بوقعي ميكح []
 ردیانک یکهدنمان « ىدنهلاباسح ىف رييكلا تختلا باتك« كنيكاطنالا یتج دمحا نب ىلع مساقاو | [۲]

 . ردشمامهنولو فسأتلا عم ىنيدلوا اذ و ۳]

 ٠ رديباتك ىو دنمان « ىدنهلا باسح ىف تختلاباثك » كنيزاواك رصنوبا [4]

 . ردشم عوضوم یرا نالوا فورعم هلیمات « باسحلا ىف باتک و كس روندلا ةفينح وا [5]

 0 0 , 0 0 » ٠ « باس اةلاقم » كلل اراش 25 ايكلا مك ]11
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 ۳۹۹ لبو

 قلوا ثحاب نديدنه باسح نوجا ىمهساحم ناويد كيلاراشم هللا باستا هيهلودلادحم

 هنتک هنازخ كنهلودلافرشباتک و هرخ الابو ؛شما فلأت بانک رب هرا.ءلاىمراف هرزوا

 كناسل و و هنسالوا شازایهرزوا یمراف ناسل كباتک هلودلافرش قحن . ردشملا لاقتنا
 باسح ربهرزوا برع ناسا نوجا یتک ةنازخ یدنک "ءانبهنسامالوا ماع ناسل رانامزوا
 یماوب [۱] كنهلودلافرش هدیوسن یضاق .ردشتبا سما هيهجرت بحاصینسامزاپ یاتک

 هدنقح ىوسأ یضاف هنشيا . ردشمزای یا تک ىهدنماب عنقنا رک لا فلاس هنن زز وا

 هنسههرشهنس 216 ندتسا رف ھی 624 هلودلافرش ۰ ردنراسع ندنو تامولعم هحمالوا

 هددرصون هدكنیوسن یضاق هلغلوا خم راوت طوبضم ییدتبا تراما یارچا هددادغب ردق
 . ردشماملاق همش ا فلأت ا ۰-4۱۰ ع یقلاو هنغيدلوا تابحرب

 ردلکد مولعم 5007 مس را یک یتاداملوا مولعم یدالو خم ران كەر بحاص

 ۱ ردس | هجو ر هد وا هحيتلك هنس راث ا نالوا راد هناضایر كنب وست

 فطعهدممشرآ ندن وضای ریام دق س ۰ 6 نس ری ذل غو والا لات رضا شب

 تاذوخالاباتک » ندنفرط هرق نب تبات هک هلاسر کا هدنمان 1es [نعرتتت6و] ناب ولوا

 حرشو ..ردحرش ایورمسش رب ىتيدلو اشم زايهنيرزوا -یدیا شادیا هجرت هلبمسا «سدیمشرال

 كنندلاريضت .ردندمربتعم بک نالوا ذخأم نوجا ىر رحت كتاط وتم هبیسوطنیدلا ربصت

 ليلد رب هجهق-ثاب هنمکولع كنیوسن ىسدللا رک ذ هيد « صتحما ذاتسا » هجرت بحاص

 [ هنولوا تعحاصم هدلح نالوا ثچاپ ندهسدنه ] . ردیا لکشت

 رک لا فلاس نالوا یران | لجا كنه رت بحاص هرک وصندنون .« عنفلا» = ۲

 كانبدنهباسح هدنلئا ١ یر رصع یجنشپ باتک وب هک ریلکیاتک باسح یهدنمان «عنقملا»

 1 ردجذوعا 7 قيقح رسل ین هر ضع یدل وا لصاو هدمحت قارعو بص یا رع

 ۰ ردشلور و تا یساطعا كنام ولعم 111 هحور هد یایوتح نراس

 ناولو یرصاخم كرك ناک لوا ندندنک كرك هدنسهعدق» كناتك قوس یضاق

 : ردشمرو تام ولعم ىلا ةج وز هدنقح یرلرثا نالوا را هباسح كنيفل وم

 . ردلکد لیژرش سراوفلاو»ا نالوا یرادمکح یجزوفط رهن وب لآ : 4و4 فز و ۱]

 كنبحاص عنقملا هكون لاح .هردشت |تافو هد* /5 ليزرش هلودلا ف رش نالواىلغوا كنهلودلا دضع هكذ وج

 لا یرادنکع دعم شلاح نکیا یص زونه هدنسهنس ۳۸۷ هلودلادم ىكدتيا باشا لوا ندنو

 كد اشنهش هل و دل ا ءا نده و J۴ هس هلودلا فرش نالوا ثحب عوض وم هداروډ هيلع ءاشب ۰ یدا

 هددادفب هليتبايت كنهلودلا ناطل_س یردارم هدنخرات 4 ٠ هدا لوا هکر دهلودلافرش نالوا لغوا

 . ردشمک هماقم وا هلاصالاب هلا جارخا ندهبطخ ینمان كملاراشم هرخ الاب نکیاشلوا !صعالاربما



 هيقاب را ۲ ۱ ۲۹۸

 هنسهخسز ییا زکلای هدلوبناتساكنفاکلا باتک . ردقوب همش هنکیدلدبا فيلأت هدننايم
 دنسهناختک اتاي مهاربا داماد هدنشاب هدازهش یرب كنوب هک ردشملیب هنولوا فداصت

 8 دمحا ناطلس هدنلحاد ینواه یارس ودق بوط ىركيد « دقم هدوصصون ۰

 هدیسکیایه ء )رای اتک وب .ردشصهلا و مون ۰ هد هناختشک/یرلکد با س هسأت كن رات مضح

 روك ذه باتک .ردنرابع ندراهخسن ميدقو سيفن شلدیا هدلا ندنفرط اشاپ مها ربا داماد
 ناطلس هک ردش!دیا حرش ندنف رطقاقشلا دمحا نب نسحلا هللادبعوبا ليلا خسش هرخ الاب
 . [۱] رديوتحم هدیجرشو هخس نالوا ظوفحم هدنسهاخسک كنيراترضح ثلاث دمحا

 ندشدلوا شادا رر نوا رانالوا فولأم هبا یئاوه باسح . ::ىاكلا
 كنخرک یتقرشتسم ايوروا یضعب هکردبالود ندنوب . ردقوب ثحب ندماقرا ءدننورد
 بهاذ هنکیدتبابقمت یهینان و لوصا رهن هجا لامعتسا یی هب ده لوصا هلا هيدنه ماقرا

 ىدصقم كفلؤم هسا رولوا كج هلبدبا ققدت هحأ ینایوتحم كباتك کوب لاح ۰ ردراشلوا
 هنس راق نایالوا فولأم هلبا ماقرا یسمهما لامعتسا ماقرا هديفاكلا كننخرک : رولوا یهاظ
 . ردنم شالوا شا باطخ

 ماشوه یلابنالآ ندنقرمشتسم هدننام یرلهنس ۱۸۸۰ - ۱۸۷۸ یفاکلا باتک
Hochheim [ ] عبط راز هلسلصا نتمو هجرت ههحالا هد رش [ 113116 ] لاه ندنەرط 

 رال لش و

 هدنائاوا یره رصع یے شل — و یو.الا ۱ لع نسطاوا ی 2

 هدنسهعطق ناسارح هجر بحاص . [۲] ردندن وضایر ريهاشم ندا روهط هدم قا رع

E۰ ردشل و تاره هلہءاب ىودسنلا ىضاق فالاخالا ناد هلغملوا لد روش 2 ىهدنمان  

 ىف دلوا شم رای راد ه ىدنه باح زکلای «ش.امهن ول وا س ريد هلاح هر رت كنب وسلا یضاق

 :ردشملس هل دنا لاصحیتسا تام واعمق آ هحورب لدئس هم دم كياتكر هكا [“] «عنقملا 2

 [ 4۲۰ ىلا ۳۷۷ نع ] یک اح مجت قارع ىلغوا كنهلودلارخف ندوب لآ هيلااموم
 ی رلقدرو و زارا هزجاعررحم نوجما قبقدن كرلهخس ضعب ركيد كركو كن هخس و درک [۱ ]7

 ندهسحو یعا رکشت ناب هن یدنفا كب قيفر یمادختک نوام هنزخ هدقحاروش یالود ندنالیمسآ

 ىذ حلاص ۰ مردبا دع

 ]١[ ردشغعإ توكس هدة ىوسأ یخاق مالعا س وم اق فسأتلا عم .٠
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 / ېک ىنبدلوا دو جوم یسهخسن رب مقص هلبا وصول ٩ هدنسهاخیتک ديال ك كباتكوب [؟]
 ۰ رد وفح هدب ز> اع دز هذ ىس هخسأ 38 ركيد شازاب ۵ كس هد رغ هنس "۱



 ۲ ۷ ليذ

 «شارت_سوك لج لوصا كنهنعمبغو هنعم تالداعم ندهشاثو ىلوا ةجرد هلستايرظن هيربج

 . ردشع ولو یونحم ىلهيربج لاسم ماطر مسق ینکیا

 هننایرظن كنهیربج لامعا یسکلوا زوقط ندباب شب نوا ندیا لیکشت ىمسق یجنرب
 كنهعیبط دادعا هدلوا مسف یرک هيفام عم . ردشادیا رصح هنلح كتالداعم یسیقابتمو
 لوصا ییدلبا هارا نوما ىلح كتالداعم یک ىيدتيا اطعا ىنعومم ىرايعكمو عب نم
 ثحاپ ندهلباقمو رج + طفلا انك .ردشما ىخد تاسا هليا هيسدنه نيهارب ی هفاتخم

 . ردندوریتعم بک نلیدىا ذاختا ساسا هزم اقيقدت هديت أت مس نالوا

 ريهش قرشتسم ًاقيفوت هتسهخس رب ناولو هدنسالم ةناختك سراب كنس رخفلا باتک

 . ردشللا مشت ینسهصالخ رب مهم كب قرهلوا هجزسنا رق هدنسهنس ۱۸۵۳ كو

 بیقمت ىبىنانوي لوصا «یرتات لوپ هلم زا «ینویضایر نیخروم اپو روا هجرت بحاص
 لامعتسا تافورح ايو ماقرا هد هن تاراثا هن ایوکو هدکلا دع ندنوضایر ءصز ندا

 نالوا كج هلبریدلس یلاح ةمجرت زارب هديتا سکعلاب ۰ ردهدکمربتک ليلد اكوب ىسمدمتا
 هم صز ندیا بمقعت ىلهيدنه لوصا هدییوسن یضاق نانولوب تايحرب هدنامز ینیعو

 . راردهدکمرتسوک قاوا ندنوضایر نوسنم

 ییدلدیاناسهذینرب هداوامسق یی رفت هکلسم کیا فلاخ ثيرب رب هلي و كن هبمالسا نویضایر
 دوحو هدن را هنا ام كةقرشتسم ايوروا فرص هرزوا ىجهليديا تاتا هدهدساب مو

 ییافلاخ هئيربرب هلبوب كئيوسن ىضاق هلبا ىخرك بداح هدلاح تقيقح .رديشرب شملوب
 . ردش«همک هلس ندنرانهذ ىرلقل رادفرط هک اسم

 نالوا مهم اهد ندیرحفلاو نالوا ثحاب ندربج كفلوم . «عبرميلا» - ۲
 یضعب ىخرك هيفامعم .ددشمامهنولو ًامغر هنایرحت نانولوا ارجا ردق هيىدمش یاتکوب
 هد « ىردفلا باك » ۱ جرد هناتک رب رگید ین هک شم نهار و همهم "یواعد

 ىندعووب هروک هتامولعم یرلکدایا اطعا كنيفلؤم نیرخأتم ىغعب یک ىتيدلوا شلئادعو
 ۰ ۳۱ ردشم ريتك ید هدوج و

 هيلاؤوبا كالارخف ر زو هنن هدیاتکو نالوار اد كسير بس . «ىلورا» س

 یتبلا ىلع نب دمحا نديا قيوشت هغمزای یانک باسح رب هليوب ینسیدنک و شللا فاح

 یراهب رم هنس ۶ ۰۷ — ۱ هدالروک ذم باتک هلع ءانب .ردشلارک ذ هدیاتک همدقمینیدل وا

 . ردشمالوا یروظنم هدكنهفلاق ىجاح ءآ رظن هنونظلافشک هروک ذم باتک هيفام عم ]11



 هيقاب را ۲۹
 س تن

 ملظ « تشهدو فوخ ینیدلوا راجود ًاموم كقلخو هليببس عناوم مماطرب نديا روهظ »
 ىنراترضح تلاغوا « ارزولار زو لجالادیس قح بانج « یروصت و هد رأت تدشو »

 ایربکبانج . مدامالوا قفوم هجارخا هلق عقوم « ردق هبهجصریدشتب هنیدادما كقلخ »

 نالوایرابولطم هدنراترازو مایاو «ناسحا تداعس هرناسنا هلا ىريبدت نسح كربزوو »

 یلاع « هلبتساس هيلاراشم . ىدرويوب هداعا یهافر طئاسو یک تبنما و تلادع »
 همارثا ردي كارما زود رکف یک ییدتا ریهطت ندراذقفمو صلخ نددا د
 هلت اده یراناسنا یهلاراشم ۱ ناحل .ىدليا احا یهبملعرات | نالواشع وطزو «

 !ردشمروبوب قلخ هدنتریس ماما رب «لئاضف عماج «ردیا ریونت هلینافع هعشاو داشرا »

 ندرابلق هجهلبو و « شا شخم حارشنا هنيرلاردص كراناسنا هقیقح « تاذو »
 ندیا تباصا همهصح ندهماع ىامظع تمعتر هلو هتشلا !ردشلاا عفرو عقد ىردك د

 مفدنم لغاشمو عئاوم ندیامورح ی هجلوا ندنفلأت كباتکو  هكردهللا قوشوقوذ د

 «ندنداعسو تمالس رار هلاك یه هدنماعتلا لظو هيناتا دنع ك.ملاراشمو زالوا رولوا »

 « .ردشلا تأرج ههماخكيرح هدزجاعو - زامالشاب رالشاب هيهدافتسا ندتحارو روضح

 فرش هدنسه رج ۳ ۳۷۹ « نرتو رود ییدلیا ثحن هدهمدقم و ثكنخرک فاوم

 یردارب نانولوا بصن هنترامادادغب كنهلودلا دضع نب هلودلاءام بقاعتم یتافو كندلودلا

 برع قارع هرکوص ندنسواج هتطاس تحن لالقتسالاب هلموحم هنیرزوا هلودلا ماصمص

 خي ران هزاريش كنسیدنک كرهدیا كرت منعیه نب جاججلا رفعج وبا هلودلا دی یتراما

 هنتراما دادغب كيلاف وا ريزو كلملارحف ان ارابتعا ندنسه رج هنس ۳۸۵ نالوا یم نع

 . ردترابع ندناشاشتغا نامز نک نيكد هنلوصو

 هنن راما برع قاع ندنساح هلودلا ءاهم هدنسهب رگ هنس 4۰۱ هلاراشم رزو هک وب لاح

 هدنسهب رم هنس 40۷ ندنفرط هلودلا ناطلس نالوا ینلخ كنهلودلا ءاهب و ىيدلديا نیست

 ربا باتک رک ذلا فل اسآرظن هنسالوا خم راوت طوبضمینیدلاقهدماقموب ردق هبهحنایدیا لتق

 مزال یسالوا شلدیا فلات N ۵ رله [ ۰۷ - 2۰۱ ] ىنعي هدنامو كندلباقملاو

 ینیدنولوب تایحرب هددادفب هدنرلادتبا یررصع یجنشب كنيخ رك بساح هيلع ءانب . ریل
 ظ ۱ ۱ ۰ زدهدازآ ندهمشو كش

 ین داوا ىلمكمكا كن هم ولعم بتک نالوا شا زایهدق رش هدرصع یجنشب ر ادهربج لع یرحفلا

 هربدقت قح هد هبت ىنيدلوا لصاو هديقرت ءارهش كل هقرش نویضایر ردق هنامزوا یک

 تاپاسح هدمسق یح رب : ردمسقنم ه ییا یایوتح كر وک ذم پاتک ,ردسابقمرپ ندا تمدح



N1ليذ ٥ 

 تامولعم جبه هدنقح تاذو نالوا تيمها ز/اح هداملاقوف ندنرظنةطقن ىخيرات كربجو

 شمدعبا لاقتنا ردق هزب ىرثا ىكيا نالوا داع هرج ىركيدو باسح ىرب رك ا .ردقو

 هدرلن وا هحینلک ه را ییاو «یدباقحهامال وا رادربخ یالخا هل ندندوحو «یدنا هسل وا

 . رديراباتك یهدنرامان « ىفاكلا » و «ىرخفلا»

 هلودلاءام [1] ی انکو نالواتحاب ندهلباقموريج ءیخ رک بساح .  « یریملا»

 نالو ترهش هلسقل كللارخفو نانولوا نیست هنرامابرع قارع ندنفرط هلودلادضع نب

 «یرخفلا» لتس هنمأن ره ر رو نیریاسو شما فاحاهفاخ نرم ن با افو ارزو

 ۰. [۲] ویا همم سا

 ۳ ردشا ليهو طيس ىلا هجوَر یفلأت بلس هدنسهمدقم كیاتک یخ رک فل وه

 كنةيددع تالوهح عون سه و هددع تامولعم « یعوضوم كياسح »

 كا كطئاسوو « یخ او كا كقرط نالوا لصوم اكوبو ؛ مدلو ترابع ندنجارختسا »

 هنفوب طقف . مدلوا عناق هنغيدلوا هلباقمو ربج ماع - هلبرابتعایتمومعو توق - ىحيرص »
 یضتقم نوجا حاضيا یلوصا  كروك ذم نف كراباتك نالوا شادبا فذصت راد »

 فاك ريغ نوجا داوم كجودبا تمدخ هنعورف - رار هلقملوا ىوتح و نمضتم ىنأم ولعم ,

 یامدقمنالوا هليسو هنلاصرا هلاك همن م ەلىسەباق كنف ,یت رلزل ومو ؛ مدروک هدیتیدلوا 0

 كرافل قم و هد هاب اقم و ربج ملعهقشاب ندنو .مدلو لساکتم كيودنص وصخ حاضياو حرش »

 جرد هن هنيراباتكو جارختسا یدعاوق مقاط رب نيهملديا رک ذ ندنفرط ىرب جيه د

 لاصحتسا ىدياوف ىكوب هتشبا .مدليا طابتتسا هدىضماوغقوجكب ىرلكدمتاحاضيا هدهنو »
 انف لوس نادا” سج ىمورا كلل لاك یار نالوا وکو 0ک یا د

 زغل و وشخ - یواح یهمزال ثاحاضيا هدنقح هلباقمو ربج لوصا  رئاد هروك ذم »

 هدنک الف زودو ترطف نامز طقف . مدیا ميمصت ین زای تاك شیلا ۳ رو 1

 ناطل 7 ه دنس هب اختك ىلهلال ۰۵:۰ مدن»هناخبتک ییریوک : ENE كباتکو ب ۱ ]

 لب روم و ۳۱۵۷ هدنسهناختک یدنفا دعسا ۰ ۷۱ ٤ |[ 5م فوم یسهسردم ثلاث یافطصم

 ۱ ` ̀ .٠ رددوجوم ىساعدق ةخسأ جوا دیقم

 نکی یالةلاسر» : هدنسهدام «هلن اقلاو ريجلاىف یرخفلا» هدننونظلا فشک یلح بتاک اعقاو [۲]

 هدول هدهسیا شعد « : . . ةلودلاو نيدلا ءاوبل اهفلا. ةنس یوتلا نيؤولا سح س دم ندلارخف

 هدنرل هغ دق ةخسأ نالوا دوحوم هدنحاقرب ندنرلهناخبتک لوناتسا كباتک هکنوح .ردشمها تباصا

 ی.اتکو هله و . زدشمال وا هدرزو یک ینیدالواز اح یبقل ندلار و ین رک بساح هرزوا ییدلوروک

 ١ را اا ء ردشهامزاب نوجا هل و دلا ءا هد ې یه
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 ۱ نالساپ نوجا قيقحن یک كەم اسسح لامعا هک« ةيددعلا نيزاوملا باتك» ب ©

 3 | 7 رهام هرلد ازم

اسح هک «دیلاب لب تاب یابی ۹
 / ندا وهلا باسح عون رب نلینید دوقعلا ب

 5 . ردٌنحاب

 ۱ ريهاشم یر رصع جندرد س .ىدادغبلا 0 ام نب دم 1 یزاواکلارصن وا

RIEهدننامز هلودلادضع «كنیزا ولكى عفقلانبا یحاص [؟] ایکس را.  | 
 تدمر و ندشتافو :كنهلودلادضعو یشیدنولود تاحر ہددادغب [۳۷۲ - ۳۳۸]

 1 «ردندنییساحم ریهاشهزعامز » هدننس رهفلا باك مدنلاناو هنسها ناس یغلدلوا رمعم اهد

 )۰ .ردشملشالك ١ | ییدلیا تافو ییعودهس رحاوایرح رصع یجندردآر ظن كم اام وم هنن د

 ٠ فسأتلاعم . . ىدبا منم مه «سدنهم مه هدننامز یزاولکلارصن وا هروک هبىطفقلان ا ۱

 یهدنمان , ىدنهلا باسح ف تختلا باتک» ثحاب ندنسهلصا لامعا كئيدنه باسح ْ

 ولكم ةمدلو روك ىناتك رب هقشاب نديرلا . ۱

aهدنسادّتبا یر رضع نشل س ۾ ین کلا نامل [ - ا نحدنك] ركبوا  

 باسح هصاطابو كتامضاير «فسأتلاعم . [٤]ردندنوضایر مظاعا نانولود تابحرب هددادغب

 ر هذنراوج دادغب هلو «زاولك 5 هدوم ثحب ند یزا ولکلا رصن وا مالعا س وماق [۱ ]

 . یدیا هرق

 « ءامكحلا جرا“ » ايرثك | هدهسیا «ءایکلا رابخ ءاملعلا رابخاباتک» «یمسالصا كباتکو [؟]
 ٠ ردشلوا لصاح تیروبح هل ومق ىلهيمسأ تروص و هدهحز ندنغيدلوا هدکلدیا n ا هد

 ندلالاج نچ هترادص دئسم هدبلح هدننامز هولا كولم و نديا تافو هدنسهنس 16۸ قلؤ.كباتك
 هدرصم _ ادا هنتاقرقحت كمالعا سوماق ابوك ب [ ۱۵۲ هغ ] هد دلح یجرب هک رد ىلعفقلا ن 71

 نيو هدقبرببال هوا باتکو ۰ یدشارتسوک هرزوا قلوا ندهیولا یارزو نجح هنرادص دنسم
 ۱ .٠ ردشلدیا عبط هدرصم هدهدنسه رگ هنس ۱۳۰۳۹

  ردشملیا لاکا هدنشهبر هس ۳۸۷ یتسرهفلا باتک مدنلا نبا هکنوج [۳]
 كنتل ود هیون لآ زکلای .ردشمةمريو تالیصفت مالعاسوماق هدنقح یرک ساح فسأتلا عم [

 بول وا هدايز كب ىرادتقاو ذوفن » هدنسهرص ىلاح هجرت كيلاؤونا كالاارخف ندنسارزو رورمش» كا

 كب ىواخسو مر یدا ارعش و املع عم ىسهرئاد هلغل وا باید ند داو ملع "ینشاح یمیدنک

 هنسقرت كفراعءو مولع هلباهعفات تایل كركو هبارعش نيليوس داصق هدنجدم كرك .تولوا هدایژ

 51 رکب وا و +: هرکوص ندک دید « یدا ردا رلناسحا قوح كبي هنافرعو لع بابرا ندبا تمدخ

 ین راب اتک «یفأاکلا» قلعتم هاسحو «ىرخفلاو نالوا رعاذ هب هل اقمو ريح ىخد ینرکلابسال ا نسا

 كدابغب « خرک 5 ۰ ردشمشود ديق.رب هد <« ىديا شملوا لئات هنافاکم توزاب هنما هجرت بحاص

 . ردهفاصر هدیمسا كنمسق رکید ؛رد مان كنيرب ندمسق کیا ىنيدلوا مسقنم هل روم هلح



 ٠ یا باب ۳۹۳

 هددادغيهدنلوافصن كنبررصءیجندرد -- . للصولا ىنارمعلا [دمحا نب ] ىلع

 هيهفلت* نوف هيلااموم . [1] ردندنويئهمرهمو نوضایریالضف نديا راهتشا هلياىناسردت

 . ىديا شبا عج باتك قوج كب رتاد هيهيضايد مولع هلجزاو
 كب ندهدسب رايد هسدز هرزوا كما هدافتسا نیس 0 8 ق هلرک

 ملكا وعلوم تا اد هنتاح نارذک هکروتولوا فسأت .یدیا بلک هسمک قوج

 هدنس [ هيدالبه هنس ٩۵6 ] هيرجم هنس ۳۵6 هروک هننایب كميدتلا نبا هجرت بحاص
 . ردشعا تافو هددادغب

 ربا باتک كملسا نب عاجش لماك وبا ىرصصملا باح « ىرثا هجيلشاب كنيلصوم
 «ىرصملا بساحلا ملسا نبا عاجش لماک یال هلباقملاو ربملا باتك حرش باتك » هنسورباقملاو

 لوادتم هدنملعم یدایا هدرا رصع یحنشب و یحدرد هل ردحرش یندلوا شمزاب هات

 . ردشمهمهب دا فداصت هنسهخسا رج ءه كح رش و هيف ام عم . یدیاندهط وسم مك نالوا

 ريها_ثم یر رصع ىجندرد س . ی اطنالا ىلا [- دمحا نب ىلع] مساهلاوبا

 «یدیاشعبا نطوت هددادغب هدهسياىلهيك اطنالصانع «یتحامماقلاوبا :. [۷]ردندننویضایر

 ندننیدلوا تاذرب ناسللا حیصف تیغ کاطنالا مساقلاوبا ًارظن هننايب كنيطفقلا نبا
 هبحاصم هلتوءد هنیروضح ايرثك ا ییهحرت بحاص هدانئا ینیدنولوب هددادغب هلودلا دضع

 ظ . ىديا رليا زاربا تياعرو تمرح هدنقحو رديا

 كنبر خيرات « ىكاطنا هروك هنتيوار كنیاصلا مهاربا نب نسحلا نب لاله خروم
 [يجنشإنوا كنناسب یسهنس ٩۸۷ كدالبم غرا ] نجوا نوا كنسهحج اذیمهنس ۹
 ۱ . ردشلوا رارق راد مزاع هددادغب یتوک هعج

 . رديت | هجورپ ىراثا نالوا رئاد هتايضاير كنهجرت بحاص
 «وحمالب تختلاىلع باسحلاباتكو - ١

 « یدنها باسحلا ىف كلا تختلا باتک» س «

 « ىتبط اکرالا ريف باتک» س ۳
 « سدياقوا حرش باتک» س ۽

 . ردا توکس هدنفح قارمعلا دجا نب ىلع مالعا سوماق فسأتاامم [۱]
 , ردشمهقیا رکذ یبکاطنالا مساقلاوبا مالعا سوماق فسأتلا عم [؟]



 هيقاب راثآ ۲1۲

 ءهدقراعملاةرئادو مالعاسوماق هلمحزا «هدنمراباتک لاوحأ جارت یضعب .[١]ىدبا ىأر بح اص

 كب ك [ هبوب: نب نسح ] هلودلا نكر یه اح محت قارع ندوب لا هجرت بحاص
 اشنا هناخد_صر رب هدناهفصا نوحا هلااموم هدنحرات ۲۳۵ ىتحو ىنيدلوا یروظنم

 هکنوح . [۷] ردلکد فلات لباق هلبا هرات دوق تیاورو هدهبا ررحم ىيدربدتيا
 E كنهلودلا نکر هقىقلا ىف .یدا شهعا روهط هوو لا زوله هدنسهنس ۵

 . ردندناعوقو دام هنسهب رم هنس ۷ ید وءف هنگ اح ماقم

 هدنسهنس ۸٩۵ كدالم راتو ۲۸۲ كتر غم راثىروتسدلاةقينح وبا ًارظن هتاياورحصا

 [*] ردشل | ناف و

 داع هناکلفو تايضاير هقشاب ندنسهدیزک رب ران آ راد هيءرتاس مولع كنهفيتح وبا

 ۱ : ردراو یافلأت ىلا هجورب

 « هلباقملاو ريخخلاىف باتكد» س ۸

 » باجل ایف باتک » بس ۷

 .رد واح ی رالح تروص كب هساسح لئاسم دب اع هاو 5 « اياصولا باك و ل وس

 یتاموفعم ةفاك راد هاوهوجو امس كنهسقرش یاملع هک « ءاونالاباّتك » س ۽

 . ردرا رب یواح

 و ر كندمح رت بحاص هديونظلا فک هلمان وب بح 6 هقینح ىلإ جد ا ۵

 .ردررګ هدییادنولوت

 كنبرتا کهدنمان « ىسيمومع غررات برع » [ ۸۰ 56011106 ] وللیدس ريبش قرشتسم []

 ىنعي ] هيداليم هنس ۰ كدصار رب هدنمان هفینخ وا ۸ ,زلا بحاص [ ۳۱ هفیخ ] هدنسیاب دلج

 یتاور و كملااموم هدهسیا رولیوس ینیدنولو تایحر هدناهفصا ورغود هنس [ هرم هنس ۱

 ۰ ردکر ک هسالوا قناوم هتفیقح

[YJ]یجزو هدوک هنئاس كزرحاص هدی زک » : هدنسهدام « هفینح یا جز 2 نونظلافشک  

LEA ۳ ۵س 9 هرکو ص ندك ديد « ردشتا فينصت نوجا ىمدلا هول نب نسح هلودلانکر هددد  

 یمهنس ۲۸۱ یتافو رات كئيروئيدلا هفينحونا نالوا محنم مه «سدنهممه راول باح ا هكمربد

 ىلوق كنبحاص هديزك هدلاح و .ردراشع د ردیسهنس ۰ هد یرلیضعب و 4 راشمرتسوك هرزوا قل وا

 ۱ ۰ ردشتا هوالع ین دق و ريلك مزال قمالوا وغود

 شلزاب هلیطخ حسلانا » كنابنلاباتک نالوا ندنفماصت “لج كیهجرت بحاص غرابو [ ۳ ]

 یروتسدلادو واد ن دما هفیزح و | قو » : ردستقم ندهمشاح یل [هحور ررح مدن رپمظ كنس هخ ا رب

 ىدادغبلاىنايرفلا نایفسنیدمت هاديعونا هيفامعم . ۰۲۸۲ ةنس یوالایداج نم نیقبمبرال نينئالاةليل
 ۲۹۰ كځرانوب یک کیدا ناب ىنكيدتيا تافو هدنسهنس ۲۸۱ كنهجرت بحاص هدننابفولاباتک

 1 ردشلوروک هدرلندبا تاور ىنغيدلوا یس هنس



 ۳۹۹ لبذ

 یهیباسح لئاسم نانولوا دع مهم كب هعامز هلبمان « باسحلا رداون » فاؤم هدباتک وب

 . ردشلا ناممرد هدىدعاوقو لوصا ندیا اضتفا نوما كنوبو شما لح

 ثحاب ندن رلهحاسم تر وص كن هيسدنه لاكشا هصاخلاب 17 لاح اسلا باتک » بس ۷

 . ردع او هنماقم ليد انداع كنالماعلا ناک هلتهجو و

 ٠ ويضاير نشش هدير رصع یجنجوا ل. بساحل ا [ ىئارملا ] 2 نانس

 ندنرامسا كنبرلباتک باسح یکیدلیا فلأت هدنفح هلااموم فسأتلا عم ۰ [۱] ردندن

 دوهظ هدب رش رصع یجنج وا ندنئارق ئذعب قحا .ردشمامهنولوا سرت سد هئيشرب هقشاب

 . ردهدقملخالک | یندلوا سمعا

 : رديت ا هجورب ىراث ا نالوا رئاد هتاضایر كنهجرت بحاص

 5 « یدنهلا باشاق حا باکو - ۱

 كنهسا_سج لامعا نالوا رئاد همیسقو برض هک « قیرفتلاو ججا باک ھ۰ ۴

 هدروك ذم باتک . ردنببم یقرط ىمهمل ليديا ارجا هلبا ( حرط ) قيرفتو عج

 ىرثا مدين | كرەدبا حرش یسیدنک هرخ ال ىنهفلتخم لوصا نالوا دوجوم

 ١ 7 ردشم ريتك هدوجو

 « قيرفتلاو ما حرش باتك» بس ۳

 ینرلسکم هلشرف هنندحوذ كنج دادعا هك « تاسکلا باسح بابكو -
 ,ردبا هنارا یه رط كندا باح

 كنمزراوا یسوم نب دمحم هک « یسوم نب دمحم ةلباقملاو ربطا باتک ١» س ه

 . ردترابع ندنحرش كنباتک یهدمانو

 نوضایر مظاعا یره رصع یحنجوا -- . [- دواد نب دمحا] یدو كلا ةمنح وا

 ندنكسلانا هه زاو ند رصعیاملع شل وادتم مولع همحرت 200 [؟] ردندننوشه و

 ادج هددناناب صوصا ىلعو تايبداردق ىتيدلوا هام هدهيضاير مولعیسیدنک .ردشم روك

 5 ردشعا توك هدنقح ىنارحلا حتفلا نب نانس مالعاس وماق ۲۱1

 یرکی ندنادمه هدمحم قارع . روند 5 ۷۱۲ : هغ لوا دلج - مالءا سوماق [۲]
 5 ردهدلاح 2 بارخ .مويلا هکر دع دق روش 7 ناک هدهفاسم رب هدايز نددحس رف



Teهيقاب راثثأ  
۳۳ 

 عارتخا یدنک هک «مارجالا داعبا اهب جرختسي ةلأ جارختسا ىف ةلاسر » - ۷۸
 .ردثحاب ندتلا رب یسهدرک

 « تانساعملا دعب اهب فرعي ةلا لمع نم ةلاسر » - ۹
 « لابجلاللق داعبا ةفرعمىف ةلاسر » س ۰

 « ةقرحا ايارملا لع یف ةلاسر د س مل

 ۰ نئعشلا تاذق هلاسو بم ۷

 « هقطنم « هب قي-وم هجرت بحاص هقشاب ندراباتکو ب ندیاقلعت هناضایر قوح «زآ

 رعت زاب درا قوح كب زاد تاالش ۸ الدب ۸ هم ماکحا

 كملسانب عاحشلماکوبا س. ليلا بساطا [-ديجلادبءنب هغی لضفلا ] ةزر وا

 كنخروم هلعاب ةزروبا . [1] ردلضألا كرت هکردناذ ىيدليا فصوت هيد « فرتحم»
 ما ملا ننب و نالوا یسا وشب كب مالا نوضایر - هرزوا هجو ينيدلوا هدنهدصت تخ

 .[؟] رديدنفح كلا درجا دع لضفلا وا نالو ترهش هد « یا كرت ناو

 .ردشللا تماقا رابتخا هداروا ردق هنیرمعرخآ و شما دلوت هددادغب « همحرت بحاص

 هب هاب قم و ريج ع : ىديا راو یاطابنتسا هدملع و و ىلا شا تدش هیاسح مع كتيدنكا

 ٠ قح هدصوصخو هب یمزراوطا یموم نب دمو یتیدنولو هدنافلأت لوا كا رئاد تقدمی  |
 ديم اديعلضفلاوبا ندا مدت هن هل هديايوب صوصخلا لعو قسما اعدا یهدلوادوح وم

 بلج ىضغو تدح كئيرصم بساح هنيرزوا ىسهمسا نام یغیدلوا ىدج كتسيدنك

 قيدصلت ىناضفو ملع كرك « ینسا كرك كب هم رت بحاص ¢ را هرخ لاب هده ا

 | ردشل [۳] ۱ ۱ ۱

 ٠ (A كدالىم حران ] یج دب ی رکب كنس رفص ىمدنس ۲۹۸ كن رج مع ران هزر وا

 , ردشألا اش راد لاحرا هددادغب ىتوك رازاپ [ یلدرد كنساث نیرمشت یسهنس

 : ردت آه جورب ىراثا نالوا رئاد هتاضایر كنهحرت بحاص
 ۰ ردیواح ین رالح تروص هللا هساسح هفلتخح لئاسم هک « تالماعلا باتک» - ۱

 . ردشغا توکس هدنقح هزر وبا مالعا سوماق [۱]

 1 « تسرهفلا باتک» : مدنلا نا [۲]

 گام نان Led یا [ ن1



1 

 ۹ ليذ
 هه ےک ال تن تخت سست

 « یصفالا از هل ةلاسر»

 « روصلاق ةلاسر د

 « ةياهعالب مرج نوكي ا نكعال هاش ةلاسر »

 «ةکلفلا رظانلایف ةلاسر »

 « ةلاحتسالانم یصقالا مرحلا عانتماف ةلاسر »
 « ةکلفلا سويملطب ةعانصیف ةلاسر »

 ا مرج هانت ةلاسر »

 « ءامسلا ةهج نم ! نوب ىدروزاللا خراللا نوالاو كلفاا ةءامىف ةلاسر »

 » تاطعملا ف ةلاسر »

 « كالفالا بک رتلا ىف ةلاسر »

 « اضم اهضعب قسو ولعلا نم ةطباهلا مارجالاىف ةلاسر »

 « ةعماجلا ةامسملا 2 الاب لمعلا ىف ةلاسر »

 « ةريحتملا بك اوكلا عوجر ةيفكىف ةلاسر »

 « ةنسلا عاونا فالتخا ةلعءىف ةلاسر »

 « ةباؤذلا ىذ بک وکی ف ةلاسر »

 « ضدالانم برقام نختسیو وطایعا دريباهل ىتلا ةلعلاىف ةلاسر »

 « اكوكىمسو ولا ىف رهظب ىذلا رثالاىف ةلاسر »
 « لححضا ىتح ًاماا هدصرو رهط ىذلا كوكلاىف ةلاسر »

 < ةردهلل نتأمو ن رشعو ناسا هنسق ميظعلا رئالا نم دصر اف ةلاسر »

 « ةيولعلا ران آلا ف ةلاسر و س ۷۰

 سویسوذوات هك «.ضرالا ةرکنم نك اسملا عضاوم فالتخاىف ةلاسر » - ۱

 . رديحرش كنك اسملا باتك ك [ )600080 ]

 « ةفلت لوصف ةعبراب اهلاقتناو ةئسلاىف نامزالا فالتخا ةلعىف ةلاسر » س ۲

 « تمسلا لع یف مالک »و ل ۳

 « نك اسملاف ةلاسر » س ۶

 « نوكسملا دز یرکلا ةلاسر » ب ۷۵

 « مارجالا داعبا رامخاىف ةلاسر » س ۹

 «٠ ضدالانم رمقلا ور دعل جار ختسا ىف ةلاسر » م ۷۷



 ةيقاب رام آ ۳۹۸

 «اماطباو قفالاىف تناك اذا يك اوکلا ةكرح نم ىربام ةعرسق ٌةلاسر» - ۷۶

 « تاماعشلاق ةلاسرو س ۷۵

 «ةيموجنلا عاضوالا للع ىف ةلاسر» - ؟
 «سديلقا بثک ضاعا یف ةلاسر» -- ۷

 « سدیلقا بتک حالصا ىف ةلاسر» - ۷۸

 « رظانلا فالتخایف ةلاسر» س مه

 «نیطوستلا لکش لمع ىف ةلاسر» - ۳۰
 «ةرادلارتو بيرقت ىف ةلاسر» س ۸
 « عسنلا رو بیرق ىف ةلاسر» ل ۷

 ءامهلعو عبرملاو ثلثملا مسقت ىف ةلاسر» س ۳
 « ةضورفم ةناوطسا حطسل ةيواسم ةرئاد لمع ةيفك ىف ةلاسر» س مع

 «ةسدنهلاب امورغو کاوکلا قورش ىف ةلاسر»و س ۳۵

 ء ماسفا الت دال ةبسق ف كاسر تم
 « سدیلقا باتک نم رمشع ةسماخلاو رمشع ةعبارلا ةلاقلا حالصاىف ةلاسر » س ۷
 « ةيكلفلا تاباس-انم ضرعي امل ةيحاسملا ناهاربلا ىف ةلاسر » س ۳۸

 » علاطملا ىف سوالقسبا لوق حيحصتىف ةلاسر د س خو

 «تآ رلا رظانم فالتخاق ةلاسر د - ۰
 « هسدنهلاب بالرطسالا ةعنصىف ةلاسر » - ۱

 « هسدنهلاب ةلقلا تمسو راملا فصن طخ جارختساق هلاسر »و س ۷

 ۱ « ةسدنهلاب ةماخرلا لع ىف ةلاسر و س ۳

 قفالل یزاولا حطسلا ىلع بصنت ةحةص ىلع تاعاسلا لمسنا ىف ةلاسر » - 4

 « اهريغنم ريخ
 « ةسدنهلاب ةرک فصن ىلع تاعاسلا با رختسا ىف ةلاسر» س غه

 « اهريغو راهم الا ةحاسمىف ةلاسر » - ۷

 « ددعااق مالک » بس ۷

 2 قرح ىلا ايارملا ف مالک » - ۸

 « كالفالل ریدلا یصقالا كلفلا ةحاسم دوجو عانتماىف ةلاسر د - 4
 « كلفلا تایرهاظق ةلاسر » - هو



I E 5 

 « تايضايرلاب الا ةفسافلا لانمتال هنا ىف ةلاسرو س 1

 هلاقم ترد هک yi هفک ىف مصتعملا نب دحا ىلا ةلاسر» س ۲

 . رد ص هن رزوا

 » « ةسايسلا بانک ىف نطالف و ىلا دادعالانع ةنابالاق ةلاسر و س م

REدادعالا فلات ىف هلاسو  » 

 م يو ديح وتلا ىف ةلاسو 8 د هج

 + ريدا اقف برضلاو طوطل اف ارو - ٩
 `  «ةفاضملا ةمکلاق ةلاسر» - ۷

 تامل نسنلاى ةلاسر» - اخ

 ۾ اهرامشا ماعو ةيددعلا لیلا ةلاسر د - 4

 ۱ «"یرک هیفام لکو ملاعلا نا ىف ةلاسر و - ٠
 : یک رع یمقالا لوالا رمصاتلانم هع ینل اغ هناالاق ةلاسر» - ۱
 عیجن نم مظعا ةرئادلاو ةمرجلا لاکشالا مظعا ةرکلا نا ف ةلاسر» -- ۲

 ۱ « ةطيسلا لاکشالا ۲

 «تایرکلا ق ةلاسر» ۴

 رک لع تمسلا ليم ةلاسر» - ۶

 < یزک رحبلا حطس نا ةلاسرو تو
 ۰ ورکلا مطا ف اسر و 9۹
 « قيظ اغرالا ىلا لخدلا ىف ةلاسر و" - ۷

 ' "«اهلامعتساو تسلا قلا لمع ىف ةلاسر» - ۸
 « ِتیرقتاب امف لوقعلا اما ةق.قحاب ضال لالؤلا ةيور ناف ةلاسزو د اة.

 هن هلّئسا یضخل نانواؤا 4 هنسیدنک هدو هلل « e 0 ةلاسرو س ٠

۳ 

 نداری رشعم وا کت بم دوج تاشک ىفةميبط لئاسه باوج ىف ةلاسر» س ۱
 . ردیاوج ههلئسا نانولوا نامرد

 3 وکو جوربلا نم چت یا نادلبلانم دب را بش امف ةلاسرو بس ۴

 1 « لك اوكلا نم

 «کاوكلا عوجر ةلع حاضياىف ةلاسر» س ۳



 ةيقاب دز ۱ هذ

 كبح سس للا

 ن دمحم ن ۳۹ وجا ىابطا ريهاشم هدوا : ردبا تيافك كما رکذ یر زکلاپ

 . ردیسخ رسلا بطلان ناوم
 0 شم زاب راد هب هع وتم نونو مولع ىراهشا هدايز كا كنيدنك هيفام عم

 . ردزواحتم ىزوكيا ىددع كنهدوک ذم هک ردهدنسههاس هرتعم

 ماعم ىتحو ىنكيدتيا هجرت هيمكح بتک نديئانوي ناسل كنيدنك نيخروم ىضعب
 هدهسلا رلروديا ناس ىنكيدليا حاضباو حرش ی راکفا و كلسم كن وطسرا مکح لوا

 ايو حاللصا ىزلهخسن یراکدلیا هحرت كرامج تم ىضعب ندیا روهط هدرصع وا تیاور وب

 . ردک رک هسلوا هک ندنسهمعا حسحصآ و

 هدنامز 2. |یف :یدبا سدنهم ر ردتقم هدردف ىنيدلوا محامو بذيط ىدنك ميكح

 .ردشع ول وا تشل نش هنتامواعم كہلاراےم نوح ا ىداشك كرال ودج ىذعل هدنن» تارف و هلجد

 هلسان یموم ی رشم هليراتراهم یهدهسدنه تاقسطتو تايلمع یک وب رانامزوا طقف

 هفیلخ ینو بحاص ندنررلکدتیا باقرتسا یمیکح « دمو دما ندشادراق چوا فورعم

 عضو هل رب هلیا طبض ین راباستک كبااراشمو ؛ راشاوا قفوم هكمروشود ندنرظن

 قعوط یر كنبدنک مکح هلرءهدیا تع ان هرلباتک و ایوکیسوم دالوا .ردراشم ر دیبا

 كل ردج «هيرفعج» نانولوا هلاوح هنيرليدتك شادراف ییاوش هدهرصو هددساراشمهتسا

 نانولوا توعد هيهلئسم لح هسرزوا كلو هت څا . ردرلشمامالوا هدقفوم هسداسشک

 توقع راز هلقل و هل وقم تردعمرب هني راتنقف وم مدع كتیسوم ی« لعن, دنس ربشسدنهم

 .ردشملوا قفوم کمر دتا ماست یدک ىف و وفع ی یدنک

 ىك هيمو ماكحا هنسهبنف راکوا هک هدنروصرب : ىديا لئاق هدهموجم ماکحا « یدنک

 شل اطعا هعفدرپ یتح . یدیا رتسیا كما دادمتسا ندرانوب ايو ردیا جنم یرایش لطاب
 ,ردشمامل | ىيدنكن دتيعرت اکوب هنب هدلاح ىكيد روك ىخد ازجینالود ندبموحت مکح رب ىنبدلوا

 "ةصالخ هديراقوب زکلای ,ردلکدمولعم هدىتافو خم راب ىك ىدلوت 2 رات كنپدنکم کح

 یرج نرق یجنجوا و و دلو هدنرخاوا یر نرف ینکیا ا رظن ه E ؟

 : . ردهدقملشالک | ىنيدلوا شا تافو هدنطماوا

 « هسدنه « باسح « هرزوا هجو یيدلدیا ناس هدهوا ءهصنلك هنيراثا كيلاراشم

 باتک ینیدلوا شمزاپ راد ةيءرراسسو سوم « هفسلف « بط « قطنم « موج « تشه

 ران وب هک ردهدقلوا غلاب هرب زونوا زوب ییا « هر وك هتسسرهفلا بانک < یددع كرهلاسرو
 : رونولوا دادعآو رک ذ ىلا هجورب یراندیا قلعت هتئيهو تایضایر م.اننابم



 فب لید

 رثایدنک و «حاضبایداوم یيدعا حاضبا هدنناتک كنمژرا وخ ىرصه ساح هتشنا ۱

 [1] . ردشملا فيلأت یاتکوب هرزوا كمتا لح هدیئاسم قوجرب هرزوا قلوا ینشک

 . ردشلدیا حرش ندنفرط نويضايد یضعب هرخ الاب یسهلاقلاو ربطاباتک كلماكوبا
 تكنلص ومل ا یار مملادمح ا نب ىلع ندياتافو هدنسه رم هنس £ «یرارومشمالا كراح رسوب

 .. ردح رش كنبرخطصا ندنن وضاير یره رصع یحدرد هن هلبحرش

 كنهمالسا یامکح س , ىدنكلا [ حابصلانب. قحسا نب -فسو وبا ] ںوھعب

 كا ندبع لئاق هيلاراشم هرزوا ینجالشالک | هدزدتتس یدنک . [۲] ردساوشپ
 یسهمعشرپ نیا نطوتم هدنومرضح هدنع لصا نع هلسفو . ردب وسنم هب هلسفر روهمشم

 تحاصهتشدا .یدیاشا !تموكج س هباتهدارواهارمدبا ترحم هن راو هفوك مالسالالبق

 هفيلخ 1 حايصلانب قحا یردب . ردلصتم هنس هبعش و كنك ولم هدنک َءیس كي هجرت

 نب ثعشا نالوا هدیمالعا دج: یک ینیدل وا یربما هف وک .مدننامز دیش رانوراهو ىدهم

 ۰ [۳] ردندمارک هباح 8 هروك هتساور ا هد ساق

 هدصا لوا طقف .ردهدکمهمهنلسب ىدلوت خش رات هدهسیا شلك هيايثد هدطساو هيلازاشم
 ليصح لاک !ندرصع یاملع هاشم هدارو كرهلك هدادغب هدعب و شمالشاب هلصح هدورصل

 6 هشه 6 هے ضار مولع مدت هب اےس یاب یس نالوا مهم هنس) رطف دادعتسا د ردا

 ديا شالا درفت هدننامز هدديفسلف مولع هلهو زيك حم هدهيعيبط

 یک ینیدلوا ىنأفتلا رهظم هذايز كب كنومأم ةقيلخ هددادقب مانب ةنسهيلك ٌةطاحا

 0 ا هللاب نیعتسم نلعوا كاو و مص هفيلخ رو ندننافو 3 ملاراشم

ê۱ 3 ۱ . ردشلوا لثان هراشعاو  

 تام لوا هقيقلا ىف : ردشمهمنا روهظ مكح ايو فوسلبف هدمالسا مدقم اد
 ۳ را فا نانو نالوا رهظم هنناونع « فوسلیف » هدهيمالسا

 ندرا و هك ردشم ریدشیف درک اش قوج كب هدهرص یادولو هددادغب « یدنک ا

 E ینسادعام ندرلنانولوپ 6 لرل وصون را تسرهفلا باتك < ندباتك شب و ۲۱]

 م ردشمهعا

 ۷۱۲ : هنر - لوا دلح ٠ مالغا سوماق [۲]

  [r]رات  REE 2هلت ۳۹ اورج ندا قدسي كلز هرج ب ب> اص  1Rهد هشاع ۷

 ل ۱ . ردشزاقیخ ردة هناطحق نالوا یوش یبدتیا تموکح



: 

 ٠ 1 ۱ هرقاب رام آ مؤ 2

 "شم ريدشي راق هنه_ثقانم هدىنمأت كنلحلا كر نا ىدج هلسسالودو شعاللؤق نال ر

 فرح كلماك وا هقق 2 قالا یف ۾ ردشم راقح هن اده یع.فحو قح ها قالب حيران هذة سل |

٠ 
 هرخ الاب ىناضف د ك ل كرك كنهزر وا ی ر کیدلیا فصوت هيد | راک هتخاس ]

 ْ .ردلكد مولعم هدیافو عرش یک یدلوت خم رب كاءاکوا . | رد راش) |قیدصت ناحروم

 : ردا هچور ا هحناک هرات | نالوا دناع هناضایر ك ملاام وم

 كج هلس هليا هلبا حرطو عمه یبا ج لاعا هک « ,یبرفتلا رد ومو بانك د بس

 ۰ ردثحاب نددعاوُو

 i یلح لوصا هل شرط نيئاطخ كنهساسد لئاسم 6 ) یناطما ,AH مس ۴

 ۰ ردف رعم هم اب » لماكلا باتک » 5 » ہا وص ای دا. لاو ہءاع ور لاک » ن ا

 1 ولواقالطا ريجلاوبا هرخ الاب یناتکوب فلؤم .رديرتا كليا كنيرصم بساح رئاد هربج
 راد هرا>و شەزاي هل دصقم كعا لاک | یا صو كنا كمرراو ا یموم نت ۳1

 , ردشء ولو هدق ون یاعدا E ه مز راوخ هلام ولعم

۱ 

 هنقسطت هئلئاسف ایاصو كربج باتک و -- ۰ « ریال و نوا ايوا بانک » - 4
 - یهدنافلأت نالوا راد هرج «كنمزراو ا یسوم نب دمحه فا وم هدنو» هدهساا داع

 هزر وا ناولو هدي ساعد مدقل قح هد رص ول و شعا تح هماقا نوحا تاسا ین ده

 . ردشللا در یتاعدم كساح رب رکید هدنمان

 .. رو ولوادای ید همان « لماشلاباتک ا امنع 64 سو دباقل ادم اتاتک»

 39 كهزرا وا یس وم نب a < ی رص ١ ب تشاح هدباتك ون رسلان | نہا لب هجرت تحاص

 یلضف و لع ملا راشم .رار هلاناس ادات یغلدلوا فا وم ندبا هماخ كير 2# لواغلا راد

 نابثيد هس بؤرض هدنناتک نو بوت 6 لد اک وا : ردشعا هدفارتعاو را وا

1 

 ۲ 0 یدبا شر توعد هحاضصرا و لح لئاسم و ندافرط هيلاراشم

 مساو نب ديلا دبع نب د# نب لضفلا » : هدنفح هزرب ونا هدنسامكملا رات ىطفقلانبا [1] 1

 کا قلم ۳ 24 کال د فا اهلح" ۷ دوصقم أوم مدقم باسحلا ةعائضب ملاع ىلا ةرزيوأ

 RE , ردشعد « ةحاسملا باتکو تالماعملا



  4 ۱ 4؛ ۷

Yor. E ليذ 0 

 Algorithmi de Numero] 11 هدنسهناخیتک ىف لا راد ج ی 8

 [ 2. Boncompagni ] ینابموقنوب سن ر هم رت وب و شع ول وب یس هم رت رب هحل هدنتح یا

 لش اع هتايلك یهدنمان Trattati dari[ 6ا47 ہدنہیدالایم خم رات ۱۸۵۷ ندنفرط

 . ردهعوطم هحرتم هخسنوت « هخسن نالوا ساسا هزعاقفدت هدباسح هک ردشملف

 قوحر و ناولو تامحرب هدورتلکنا هدي دال رصع ینکیا نوا یجرتم كنهخسن و

 .رد [۸010270 06 811 تاب-ود -رالدا نالواشما همحرت هیهحندنال ینهبرع بتک

 هنبراشقنا كنیدنه باسح هدب هارک ؛ هدقرشالرک ناک باسح كنمزراوخ
 -نيليالاخدا هابوروا یروک ذمباسح ىسوىغود اهدو - ندیاتمدخ هدایزكاو لوادل

 یترفن د رفعج باو اش نعت ن ویش ندیا روهظ هنیخاتا رود كنزپوروآ رد ناك
 . یدیا دودعم ندهعس یالقع ائداع هجرت بحاص نالوب ترپش هليمان « یزرا و

 + یدعلما ماع لب هباسح لع هداه یرلا ال بیع «یمات كسمزراوخ هلضف ندو

 » سومسیرونا | » نلیرو هباسح ملع هدننام یعاوفا نيثال هداطسو نورف 2. | ی

١ [Algorismus]ردذ دام ندنتغل « یز را ولا » ىمس 0  : 

 تاقا هک ران یطققلا ناو هدنتسرهف باک ؟ عدنا نا ادعام ندرا جواوب

 : ردهدکعا هارا هرزوا قلوا كەر بحاص هدیراباتک ىلا هحور

 ةماخرلاباتک »و س

 « بال رطصالاب لمعلاباتک » جا

 « خاتا باتک ه 5

 رصءیجنچوا -- . یرصلابساا [ عاجش نب دمت نب لسا نب ] عاجش لماکوبا
 چیه رئاد هتناح فسأتلا عم . [1] ردندنوضایر ریهاش» نشنش هدقرتك هدنلئاوا یری

 يدنا « هلوصاىف ةدايزلاو هماع و ربط الاک » هدرمالوا هجر بحاص . ردقوب تامولعم

 شم ولو هدنساوعد قوفت یشراق «یمزراوا ىسوم نب دمحم هللاديعوبا هلبا فيلأت یناتک
 ینافرع لضف كرك ىنمدقت قح كرك كنمزراوحا یسوم نب دمحم هرخ لاب هددسإا
 ىديفح كنيلمحلا د كر نا یساوشس كنهيمالسا نويضاير ,هياوعدو» .٠ ردشلا ماسسا

 ندياروهظ هدن راب یتح «لخاد ااف د نب لضف فورعم هليمأت هزرب ونا

 یئدش هدايز كي هدنةح تاذوب لماك وبا اعقاو .ردشملوا لقتسم بيس هيلااموم هبهشقانم

 « ردهدکمهقنا ثحم ندعادش لماکوا مالعا سوماق [۱]



 هبقاب 01 ۳۵۲

] Verba filiorum Moysi filii Sehaker Mahumeti ,Hameti , Hassan] 

 كباتك هدرادجرت وب هکی ديا راو یرلهخسن شعولوا هجرت هبهجنینال هلناونع موانی 

 هرزوا قلوا شادراق جوا هدنرامان نسح «دمحا ءدمم نالوا فورعم هلسان ىموم ین '
 ىديا شلرتسوك .٠

  یربل نازی یتابضایر مرات كنابلاتبا هديدالسم رصع ىجزوقط نوا نك امقاو

Libr [ ] هدنسلم ةناخبتك سراب : ) 

[Liber Mahumeti filii Moysi, Alchorismi de ' Algebra et Almuchabala] 

 . هنیمآ ینسققح فلّوم كباتك هنب هدهسيدبا شملا فک اهد هجرتم ةخسنرب هدنتحتیمان
 جوا نلینید یموم ی - یک ینیدنواوا نظ هليوا - زکلاب ؛ ىديا شامالوا قفوم
 كنیموم ند رفمج وا نالواکوبوب ندرانون و ؛یتیدالوا کرتشم فيلأترب كشادراق
 . نایاع ولواقرف ندنربرب ردقهنامزوا ًاتاذ هدو هکیدباشللا جارختسا یتفیدلوا یمهماخ رثا
 قرهلوا دحاو صخش اهد تدمرب كركاشنب یسوم نب دم هلبا یمزراوایموم نب دم
 هددروفسقوا ىسهس ع هخسنرب كئباتك كت.هزراوخ هكون لاح . ردشلوا بیس هنداعناط

 «نديامظنت یتسرهف كروك ذمةناخيتك «ینبداوادوجوم هدئسهناخبتك [13001138] نابلدوب
 یتفدرظن كنهسمک چسهربخ ون طقفو ؛شلر و رخ ندفرط [لو2 0۲11 ىروا ناز

 ٠ [0016070010] قوربل وق ندنف رشتسم هدنحرات ۱۸۱۷ تیام .ىدبا شمهعا باج

Algebra, With Arithmetic and Meusuration [ ] كرا ییدلیا شن هدنمان 

 .ردشلوا قفوم هبلح هسرزوا هناکب هخیسن و یتفد رظن كن رگفتم ملاع هدن_سهجاسد

 هخسن [190868] نازور ریش قرمشةسم هدنسهنس ۱۸۳۱ هک ردهسرزوا كنون هتشا

 . ردشمردتسا عبط هدوردن ول ینسهم رت هج ریلک نا رار هللا یس صع نام كنهرو) دم

 هحش ال یشادلوب هدن دام ةناخیتک سراب یربل ويسوم هدورک وص هلت چاق رب ندنو

 هنلوا دلج te یهدنان [ [Histoire des mathématiques en Italie یتسهجرت

 . ردشعا رشن ها جرد

 زارب ندنباتک ربج رک ذلافلاس یزراوخ سقى رار | تاسم ىف صنم ا ناك اک ۴۳

 فسأتلا عم + ردشم زاب ناک ر هدمانو « هرزوا قلوا ثحاب نديدنه نا 6 اکو

 فداصت هنسهبرع هخسن كباتكوب ارظن هنسهحش تايرحت نليديا ردق هي یدمش
 . [۱] ردشمامهنولوا

 ءردشءهّعاركذ یاتک وب كنيم ز را وخ هدئسامكمملا رات یلعهةاانیاو هدئتس رهفلا باتک مدنلا نبا ]١[



 ۲ ۱ ليذ

 ىنهناسح لئاسم ثاجهلمهولوا فداصت هدننایرفح لوادج هللا ىضارا هحاسم و هرن دم

 هليا همدقمرب كوح وكه لباقملاو ربخلا باتك .رديعدق كا: كراباتک نان ولوا فداصت زئاد هزيج

 نامند رو O هرزوا قلوا ددع یرالاثما یزراوح هدل وا باب .ردک صندباب شا

 و لح نسا 8 ساق دخ لی

 س + = و لن س ی ےک و

 فا 01
Jیر یا تح و دا  

 ے تابثا الب  ىدعاوق كجهلدبا بيقعت نوجا ىلح كنراهلداضم هيناثو ىلوا ةجرد

 یدحر رب هدشلانبایو سوتتا هنیرزوا هیسدنه .نيهارب ىدعاوقوت مديئاثباب اردنا ناب ظ

 هدافا یواح ىلوهجمم هدبار باب <« نييعت یرض للاخ ندحوذ ییا نالوا لوي

 هد سماخ تاب ها نازبو طب یدعاوق دام هنممس# و برض « حرط « عج كرل هب ريج ۱

 ..رپیا لح یهبربج لئاسم یضهب:هدزوا قلوا تاقیطت
 كريج لعب يتوج ؛ ربمهنف, كب نی بقا تاید خیا یاتکو كنبمزراوخ ۱

 . زددش نایاش هدلدن رظن ةطش یسقر هدنناه راملبع لکد هد رلبلف رش کلا"

 هناك كنوضايز ىذعل Si Fibonaci [ ىحاناوس نشش هدناماطرود كنايورواهقيقحلايف ١

 هدكن وضايرةمدقم ندياروهطظ هلي دد و هاشارود كنابورواهنب یک ین داوا باتک وب نا

 :ىلويجاب ء [آسعحع 06 1»8چ0] وغرو وداقول هتشيا .ردشاوا باتک و هن نيج سم هناکی

 ید 3 اش كيوب :ىتدو [ ۲۲۵۳۲۵۵112 ] العایراب و [ Cardan ] نادراف ۲ ۵1

 .ردراشع رک وا ندنسهحرت هجنبت ال كياتكو ى-اسا كربج ملع Ferrari [ dw ] یرارهف

 حرش ندنفرط تاوذ یضعب هرکوص ندننیدنک ءى.هلباقملاو ربجلاباتك كنيمزراوخ 0
 نسح نب هادبع نالوب .ترهش هلیتبن یالدیص یزاروپشم كا كراحرشوب هک رد-ثلدیا
 هللا یاتک یهدنمان « ريجلا ف یزراوشایموم نب دم باتک حرش باتک » كيساحلا'
 ندد راش کهدنمسا « سرراوتلا ةلباقلاو لانا و كيا را حتفلا ن نانسآ
 « یسهس نع هسا هن كباتک و ردق ههحنلک هنلوا رصع رب سر ندنو فسأتلا عم 1

 : هدنراهناخبتک یضمب كنايوروا کلا : [۱] یدیا شمهمهلیدیا هدلا ی رش هده

 .ردقوب هش هنغیدلوا دوحوم هدقرش ردق هتقو نيقاي ثانی رل هخس نر باتک هیفام مم [۱] :

 لا دما » كياتک یدیا هل وا شمهمدوک تاذلاب باکو [ یلح بتاک ] هفااق یحاح ا نزلا 1

 شاب نيد و ا بتاك ارز ٠ ىدبا زامزاب ىنغيدال_ثاب هيد « هلها وه اع همعأ لع

 ,٠ ردشمامزاي ىيرالوا دكراباتک ییدامهیوقوا ىقزط "



 هبقان ناثك ۷

 رب كضرا رات لا فصنو یتفیدلوا لخاد هنیدصار ته ندي تادصر یارحا هدنوساق

 مانعا هراحینس ةيرب ندنفرط نومأم هفيلخ نوجا هحاسم یلوط كنئسوق كلهجرد رب
 دسأت قر رك وش كراو  هدهسإا رارولیوس یتیدنولوب هدننابم یماضعا ته .نانلق

 ۱ . [۱] ردشمامه ولوا فداضت الد كج هديا

 : : ردشآ هجورب هدوا هجنلک هئيراث كسرت بحاص

 دكر طیرا زفلا مهاربا نب دمج هدننامز روصنم هفيلخ ا یم زرا وت 4 دن ٩

 .ردح زر شلربتک هدوجو "الی دمت یش ز ی هدنمان «دنهدنسلا » نانولوا ا ندنناسا دزه

 كن [ حطة ان اٿ وک اهارب ندم دنه م دطاقن یضعل ی زراو هدر و ؟ كهز عز

 ۱ سویملطب - el هغاو ع ويش مالسالانبب رلنامز وا هدودطاق یضعل و هننادصر

 لا ا هداوم جردنم هات ات 32

 ۱ یر رصع نشل تح : رد وا هلومعم نمحلانب هدیدم تدم [۲] جزو ۱

 نیمحنم یضعب هروك ذم جز یورببلا ناحيرلاوبا ريهش مکح نانولوب تایحرب هدن ئاوا
 هلباتکرب یتیدلوا شمزاب هدنمان « ناهربلادارباب ناتہلا لاطبا » هتاضارتعا نليديا ندنفر 1

 ندنفرط یرصاعم راد هروك ذم حيز هيلاراشم مكح هقشاب ندنوب . یدیا شما هلباقم

 هم زال جا هاب رتا ىلئاونع « ةديدسلا تابا وجاو ةدفلالئاسلا ۶ ءديرالاوس نالوژوش

 ۰ [۳] ردشعا اطعا هشاشو

 تاب - ود ب رالمدآ ندنرابهار نلکنا هدیدالام رمعع ی :کیا نوا یعزراوخ جز

Adélhard de Bath [ ] ندنف ەرط [ Djaferis al Karesmi۲  ] هب هحش ال ەلىم 

 ظوةح هدنسهناخسشک دروفسف وا نالا یسهررح هتل 2 كنهمحرت وب 4 ردم دبا هجرت

 ۱ .٠ ١ ردهدقع ولو

 1 تالماعم هدنتموکح نامر ك وعام ات. وا هل الار رفا تاسم ی اتا ۳ ۲ :

 دمحم رفعجونا هللا ئزراوخلا یسوم نب دمت هادیعوا هدننامز كنومأم هفيلخ یطففلا نبا[: ۱ ]
 7 ردودكملي وس ىنغيديولوب تایحرب هدكتی و* ی درج محام یحنجوآ رب هقشاب ندیسوم نب

 ايو « کتک » نوجا مظنت . یجز رک دلا فلاش « كنيمزراوخ ندنفرط برع شخروم ۲[۰]

 «اتوک » هائاتساوب هد هسیاهدک ديانا ىنيدنولوب هدب اس أت هوا ندن ربا كنمحتمدنه رم هدنماي « هک: کو

 ۱ . ردقو همش هنغی دلو ا فرح ندنمات « هتک » ايو

 ۱ جزلاباتک و فا فک + لاوحا جار یهدنمات « هایک اراب ا ءاململارابخا » «یطفت) شا [*]

 ٠٠ه ردهدکنلیوس ىغيدلوا ۍجز ییا كنهجرت بحاص هل.مان « ىتاثلاعزلاتاتك » ۰ « لؤالا



 4۹ لیذ

 هلرارفالاو ةمدقتلا نما لع بجا ناکو اساف اهفدصاو ”ةلاصااهضا ةلءاقملاو ربط اب فورعلا »

a4 هيف ال تفاوت هل یدتبلا و بالو و وا بال ىلا ا تاز لضفلاو  

 1 اهف تف اهحاضاو اهحرش 5 وح تیارو ارت ناکام د

 كلذ فشك ىلا ىنامدق هباتك ىف ىعزراوخلا اهرك ذ ىتلا ةتسلا برضلاريغ ىلا اهرثك اه

 كب یولسم كرهد ]١[ « هحرشو هحاضرا ىزراولا كرئام تحاو هح رش تشو»

 ۰ ردشل | حرش هد روص ىناع

 سکعلاب « لکد صقنت یفرش و تمسق كتنعزراوخلا یوم نب دم تفک و هام عم

 هدصا لوا هرزوا ییدلوروک هديراقوب ىلافرعو لضف كنمزراوخ هکنوج . ردیا دسزت

 . ردهدنفارتعا و قلد ھت ےک هلس كءاحش لماک وا نالوا یبقر

 هدهدافا ر جيه كج هديا عا ىغيدلوا فوم كلياهديابوب كتسدنك هدّاتكىزراوخ اتاذ

 صاوخ هوا 6 و رمز رط یيدليا راشخا 6 كبيس هم لام كنناتک سکعل اب ۰ ردشماع ولو

 بارشا ییدلوا دوحوم باتکرتاد ۵ هلباقمو ريج هدننایم - یتیسانم هيضاير مولع ىنعي -

 . ردشمزاي هدنلکس هلاسر رب رصتخم هرزوا قلوا

 یجنح وا هدلاح سه طق) . رداكد موأعم هدىلافو خم راب یک یدالو حيران كنمزراوخ

 . ردفو همش هنكيدتيا تاوو هدنلوا فصن كرصع

 ليج هدماشو هام هددادغل كي همح رت بحاص [۲ ] ىولع نيح روم ايوروا ىدعل

 باک » كنىسوم نب دمم هكمدروك دكرهربک ندقيقدت رظن یرلباتک كباسح ىاملع [۱ ]
 ةلب افلاو ربا باتک .ردینیتم كا هجاه رب و ی كا هاتم یناتک نالوا فورعم هلی هات » ةلءاقملاو ريجلا

 كدعل و « هفذک یداوم نال واقلغم هلت انع كقح باثجو قيدصت ىنمدقت قح كتس د:ک هدنصوصخ قيلأت

 هدناعاریخا هدربح لوما قرەلوا قذوم هحاضيا ىداوم نالوا ريس یمہفو هبرق یرلیش نالوا

 فام عم ٠ مدليا سح ترویج ه-عدنك هفارتعا و رارقا یافرع و لف كلا راشم هلی ساع ولو

 كنرمزراوخ یسبرثک ١و ؛ مدروک ىنكيدادا حاضیا و حرش كلئاسم ىضعب هدنناتک كناسوم س دع

 ىزراوخ . .مديوق هناديم هدىلئاسمقوحرب نالوا ىومن ھه هنس نغ ند هتس بورض ییدلیا رک ذ هدنناتکیذنک

 اکو و .مدلیا فيلأت ی « هلاقلاو ربا که روت هج دا توعد ی هكا حاضياو لح یئاسم و

 هدیرلیش کیدا حرش كنواو ؛حرش هلبا جرد ىلئاسم ضعب ییدلبا رک ذ هدنناتک كنىسوم نب دم

 « مدليا حیضو
 یسوم نب دمحم : یدیولتسف ۲ - دنارغ : یرتات - لوي ]1



ENهبقاب راثآ  

 ربخلا ىف رصت#ل اباتک » نالوا ىذابهسراهشا هرخ الابهلااموم هکر دهدرلهرص و هتشبا ءردشلا

 .ردشغار رم رثا مهمییا یهدنرامان «ىدنهلا باسح ىف رصتحماباتک» هليا «ةماقملاو

 فلت باتک لوا كا راد هرب> ملع هدف رش ندنف رط نوضایر ناحروم «یمزراوخ

 . ردلکد دنتسم هنناناس یدنک تیاورو طقف ٠ ردهدکلرتسوک هرزواقلوا فا وم ندا

 ۳۵ لملم هنلوق كنوبلخنا یش كخرومر نلک هرکوص رضع شب ندنسدنک ننکملا
 ريج ماع نیمزراوطایموم نب دم هللادبعوا هدنسهمدقم ثانخرات نودلخ نبا اعفاو

 اهد تهح و هدهسبا شم رتسوک هدزواقلوا فأ وم ندا فدصت باتک لزا كا هدهلباقمو

 كنمزراوخ هققلاق . ]١[ یدشلوا هشقانمو ثحب عوضوم هليب هدننابح كنيمزراوخ

 : هدنس « هلباقملاو ريجلاب اياصولا باتک » « لسا نب عاجش لماکوبا ندننیرصاعم

 یاثلاباتک ىف ةححلا تشاو هلوصاىف ةدايزلاوهماعو ريخلالامكي او رس ًاباتك تّملا »

 ةدرب یاب فورعلا فرت اىلع درلاو یسوم نب PS ةلياقملاو ربا ق.سلاو ةمدقتلاب »

 هدجیلا بسني امب هتفرعم ةلقو هريصقت تش الو هدج هنا رك ذ یذلا دم 'دبعىلا بشي د

 [؟] « ةلباقملاو ربجلاب اياصولاىف اباتک فلؤا نا تيأر
 فاوم ندبا هماخ كيرحت لوا كا راد هيهلباقمو ريج كتيمزراوخ ًارظن هنسالوا شكد
 هنقيبطت هنائاسم اياصو صوصخلا ىلعو هلئاسءكربج قالطالا ىلع هدهساروباثارب همش هنغيدلوا
 .دیلوت هدقعرب رئاد هننیدانلوا بولوا هجرت بحاص هدكفلؤم نازاي ىزاي لوا كا راد

 : دنس همد قم كناتک ی هدنمأن «هلباقملاو رباب اكد عاجش لماكوب| ندف رط رکید .رو دیا

 یمزراوما یمومنب دم باتک نا یارف باسماب ءاملعلا بنک یف رظنلاربثک ناک ها »

 قاوا فلؤم نازاب بانک رئاد هريج لوا كا ىنمزراوخ هدننونظلافشک یلج باک ]١[

 یرمرصع یجز کس اعقاو . ردشلیا لقن ندنودلخ نبا زسهربش ینو هدهسا شمرتسوک هرزوا
 هذهساشمليادسأت یوقو هدنناتک ی هدنمان « هيذيمسأي ح رش » هد م اهلا نبا نيدلا بارش خش ندنئوضاير

 هدئسهبر غةئس ۷۸۹ ىنيدنولون روا عهد هک« ین راو تاه نبا هرزوا ىيدل و روك دنس همدقم كر وک ذمباتك

 ءردشمت ولون هدژاح نوما جح ٌةضيرف ىاشا هدؤودلخ نبا هدهموقم هنس هكوب لاحو شلیا ریرحت
 هنودلخ نبا هدهکم تاذلاب دو>ايو شموقوا هدنخراتههدقم كنودلخ نبااي یاورو متاهلانبا هدلاحوب

 . ردشتا سابتقا ندبملاراشم قرهلوا الم

 ىحئكياو مدتيا كقيلأت یاتک نالوا فورعم هليمان « هلوصاىف ةدايزلاو هءاعو ريجلا لاك » ]+[

 یغیدلوا ديل ادع ىدحو « تايئا ىمدقت قح كب یس وم س دی هدنصوصخ هلياقمو راح هدعاتكر

  هتیدجو یرلروصق كنوب و ٠ مدلیا نانا. ىمتايدر دناع هراکهتخاس فورعم هلرمان ةزربوبا ندنا نایب
 هفلات يب « هلباقملاو ريجلاب ایاصولا باتك » هئيرزوا یسهعا نی هجن قلق كنتفرعم نالوا بوسم
 1 . مدرب و رارق
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 :ندمرخ هتیژژوا اقم یلآ هک «باسحلا ىف .عماجلا باثک» و.

 قلعتم ییاصو هلحزاو یهباسح لئاسم ی 4 باس ارداوت باتك د 9

 . رد واح ل اسم

 » تالماعما نیک — ۲

 | « دادعالا صاوخ و

 شازای هدنتحب یمان تالماعلاباتک رانامز لوا "هرزوا ییدلدیا نایب هدباتك نتم

 باب رز هد روص كجهرتسوک هن وع رر ندهباسح ةفلتخم لئاسم هنساحم « .رارا نالوا

 یدایا هلرتقو كراب انک وب هقشل اف .یدیارارومن ولو تيمهاز اح هدایز كب ندن راق دلوا شادیا

 .ردمدکلاا نا ”ةوالع هد ىطفقلا نا یشدل وا ندفساصت لوقمو روم كب هديا

 ؛شمەمەدي| لاتتا هز قره روق ندنانداح ناف وط یر, چه كراثا وب هک هدب افهن

 0 . رذشلاق یرامان هد را اخ زکلابو

 هددادفب هدير# رضع یعنکیا س . ىزراوألا [ -هلادبعوا ] یسوم ن دمت

 نيقاي هدهسیا هلادبعوبا یسهنک كنهجرت بحاص . [1] ردیرهشا كنويضاير ندیا روهظ
 ندنعیدل ر دشراق هللا یمسا 3و e نب یوم نب ا رقعح وبا یمسا ردق هتفو

 نالوا م كي هجحاضاير خش رات ۰ [۷] ىديا شمتاط هرزوا قلوا رفعجوبا بناحالانب
 كرو " صا كنان زکلاب . ردقو تامولعم هدهحرد فک فسأتلا عم هداقح تاذ و

 هفيلخ یادت هدسامز نها هلتماقا رايثخا هددادش و ىكيدتيا دلوت 'هدناسازخو یندلوا

 . ردمولعم یادولو هدنکلتک ظفاح

 [ [Alkowarismi و } Ãlkorisımi ] قروه وا طلغند «یزرا واد بفناحالا نيب هملاام ۳۹

 هيه .نلیردنوک هناتسناتفا ندنف رطنومأم هفلاخیمزراوخ ًارظن هتیاور . ردفورعم هلسان
 تدوع هدادغب و صود هن [ دال aw ۰ ] هير اف .r ٤\۲ و نوا تفافر

 ؛ ردشمهقلا ثم نديمزراوخلاىموم نب دم مالعا سوماق فسأتلاعم [۱]

 هقيقحلا ىف .ردشمر دشراق هلا كت ندیسومی :ییزراومایومن د# ید مالعاسوماق ۲۱

 هدهرص ینیدزاب ینلاح هجرت كد نداسو» ی ٤ ٤۱۹( هفیض ] هددلح ىحتتل 1 «ىناؤم مالعاس وماق

 ۱۸۳۱ قرهنولواهچرت هيهجزيلكت | ندنفرطنزورویسومندننیق ربشتشمرتاکن | نیل اترع نالواهدربح نف»

 . نفعج ون | یحاص كفيل أتوب هکر ود « ردشعولوا سن ف عبط هدهرزدب وأ رار هلی نع نيم هدنح راب

 ۱ ردیهزرا وا یسو» دمح هللادبع ونا «لکد رک اش نب يسوم



 هيقاب رات ۲ 0 ۲:۹

 نیبساح نيل روهظ هدقرش -- . بسالا [ شنو نب] دنا دبع لضفلاوا

 هجرت بحاص 1[۰] ردراو تامولعم زج كپ هدنقح تاذو نالوا یساوش كنهمالسا

 « سالا نيب طقف ؛ یدیا شلوب ترهش هليبقل « لضفلاوبا » هانب هناضفو لع نيبساحلا نيب
 : یدیا فورمم هما « ىلحلا كرت نيا» ىنم هنسالوا ىلغوا كکروت رب یل ]١[ ليج
 تابحرب هدنطساو ایر رصع جاكي كيييدنك هدهساکد م ولعم یافو ځو یدل و مرات

 هرزوا و لابا ناس هدننح ارام مومن د وج ,ردقوت همش هنغيديولوب

 كمل_سا نب عاجش لم کوا « ندب ص ار ا نوو یرصاعم كس لا ام وم

 . رد ىلا كرت ناو « تاذ نانولوا ر 5 ز یمسا هيسانملاب هدن :سهلب اقملاو رباب اباصولا بانل

 یيدلبا فرز هد [ راک هتخاس ] فرتح هد همای هزر ونا هدنناتکوت ' 1 لماکوبا هققل اف

 ناس یخی دل وا یدسفح كيساح ديم دبع هجرت نا هاو هک ردشع | ث ثحب ندهسمک رب

 یشراق هن ی ززا ولا ىسوم نب دم هدنصوصخ ینیلات باتک راد هربج و باسحو ؛شللا

 هققح <« كليو زار وبا ۱ ا فرغ كلمو . ىدا شع ولو هدنسآ وعد مدت

 هنبندهشقانموب هل هساولوارظن فرص ندنشیدالوا تولوا ىديفح كدا دمع لضفلاوا

 لماکوبا هلبا یعزراولا یسوم نب دم كنهجرت بحاص هدوا هکر دیا یهاظت تقیقحر
 هدنناعفادم عاجیشلماکوبا هکنوج .ردسالوا شماشای لوا قوج كب ندملسا نب عاجش
 نالوارتاد هيهلباقموريج زکلایو شمدعا ثحب عوضوم یتامولعم هد ىتامح ەن كدا دبع

 وا رکهتخاسر كلوزر ولا ندا اذا ىكيدتا لاقتنا ندندج هاا قاموا
 نراس . ردشمهتسا كجا تاما یغیدنولو ناصش هدكنامولعم ندبا لاقتنا ندندحو

 یسالوا بولوا فلّوم نديا هماخ كيرحت لوا لا راد هربج - دا دبع لضفلاوا

 عاحش لماکوبا كرك «ندیمزراوایموم نب دمحم كرك - هلیطرش قملقارب هفرطرب ىثح

 . ردشمأاملاو هم هنغب دل وا بساع رب ناک لوا ندماسا نب

 :ردشم الح هدینسهلئسم بسنو بسح زمكيدتسياق هارب هفرطرب مزب خشرات هک و لاح

 نالوب تروش هلیمان هزرب وبا نيخروم هلمجاب هدلاح ىتيدلوا عدنلا نبا ريهش خروم هدشاب
 .ردرا دم اناس قافتالابىغيدلوا ىلغوا كد ی و دم ك.ساحلا دم ادع لضفلاوبا , ك.ساحم

 : ردساهجورب هروك هتسرهف هدوا هحئلك هنيراثآ كدنمحادبع لضفلا وبا

 ءردشمهغا. ثحب ند ییا كرت نبا مالعا سوماق [۱]

[Y]یک نالوا ثحا ندهيوركو هب وتسم تائابد نوجا ىلا هرفاک تامولءم ۳ ليح  

 ء أردنا اضتقا كا تعحايم هنس ه.شاج ولو صون [؟] كس هن "ىج ١5 كدلح

 ١ 2 وسواد + + اجدع ۳
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 لو

 كلوا یز میانلت دارا ہد ہل رار ہںالولرا رک ز ىررهسا همانک تم

 مرام ىيدلام 7 ميس سد ست

 - یدنکلا بوقم - عاجش لماكوبا - یمزراوا یوم نب دم  ىليجلا كرت نبا

 مساقلاوبا  ىلصوملاىلع  ىارحلا خفلا نب نانس - یرونیدلا ةفينحوبا  ىلجلا ةزرب وا

 حمس نبا - ینرک بساح - یوسن نسحلاونا یضاق - یازولکلا رصنوبا - ی اطنالا

 نادلا فرش - یدادغبلا نيدلا دام -یشک ارلا ًانلانیا - یا رسا ءار نع نبا  ىطان من
 - هزج نیو ن ىلع - هجاعآ ىجاح  مئاهلا نبا نيدلا باهش - یشاکلا ىحي - ییطلا
 ظ . یوبنلک - یشعرلا محرلادبع  ىلمآ نيدلاءاج

 ندنويضاير نك یرلمسا هدياتك نئم هئليذ كمسقو نالوا ثحاب نداسح لع ًارصحنم [۱]
 را رثاد هربج هاتابمش رکید كياس> ملعو ؛شادیا جرد یرالاح هجرت كرلندبا فیلأت هباسح بتک

 ۰ ردشع ولوا دارت هناب ذ كنبنال مسق یرللاح هجرت كمارک نيفلؤم نالوا شمريتك هدوجو



 هقاب ۳ ۲ +
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 ىتحو حرط ندن رکیدکی ابو عج اتنهذ هلقلیالوف ینهدرفم دادعا هليو یدمش

 نامالو هلئلوهس ۰۰۰ یس « ید « ىثلث كدرفم ددع رب « ندیا برض هلی رکیدکی
 ناتک باسح - نالوا رصحنم هقلخ فنصو یعون - قجهلسای قوما قلخ فنصرب

 . لهوشود یتساروب ؟ ردياالوا ینانک باسح رب لصا

 فاتخم نواندىکی هرلن وندن راق دلوا شم همنا لصاح تفلا هلياطخ قلخ فنص و ًاناذ
 هدقار ودك و مق رتیدادعا هلسهطساو رلتراشاو وكم ر کوا ىناشل باسحرب ترادعندن راشا

 . رديشرب لکشم ىلخ كفريدتنا هدافا هلا ماقراوب هنس

 الاد رفع دادخا یراقدبا قابا رف اقل انهذ .«بابحت كج هلبرتضوک هرات هدلاح وب

 .ريلك مزال قلوا باسحرب سسؤم هنیرزوا قيرفت هيهعست ءاسفاو یرض « یرط «یج
 . ردو كلسم ييدتسا بسقعت دنس لاسر یهدنمان < یفاک » هد كننخ رک هنثلا

 كنهباسح لاماو شمالشاب هلباىميسقتو ىلرض كنهحبدادعا «هیناوهلاباسح فاؤم

 دادعا یهصوصخ دعاوق ییدتبا ناسرد نوحما لع ییاو نالوا یلکشملاو یمه مكا

 ءرکوص اهدو ندروسک زارب هرکوص ندنو . رد شما انثبا هنمسقو برض كنءدرفف
 كنهمولعم لاکشا ىضعب هباتك تیاهنو شلباثحم ندهباسحقرط ىكنيئطخو هبسانتم ةعبرا
 . ردشعا هوالع هدهلئسم چاق رب كجهلسهنولوا ذاا هنوع هدنالماعم ةليسدحاسم لوصا

 یيدلياناس هدارو هددهسا شللا رصح هدبایر هنيرزوا یمهتس لئاسم كربج اعقاو

 . ردشمما باا هدراولئسم ىالوق اعتاد قرەلوا لاثم یک ییدعا ابا هنيهارب ىدعاوق
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 یدزوم_كنپداوم كا ؛كنتاحردنم 4 اونا وجا یناقوا رمز یک رک الوا كتوخ

 كسطنف ويد ءانم هنن رهشهدوا - هدهطقن رب زکنلایو كج هيمريدّتبارطاخ رد یغیدلوا ناتسنانوب

 هدتافورح هنر ماقرا ات ود هو وك یدمقال رار هومایو ردق كحومدیا ركذ یا

 ۱ ردغم هما لاا

 ؟ هدلاح وب

 1 . وديا اضتفا قلوا حور عاد ىهكبا كنهيضرف ىياوش هدلاحو

 فداصت هدنالءاعم كرلدواو ؛ شمزاي قرهلوا ص وصخ هسان ىناتكوب خر ک هق.قحلاىف

 r .رداکد رکنهیارو کر دش» تا كما لحن هیباسح تالكشم یر اکیا

 E ۱ . رددبّوم ىلوب هد ىسهدافا یهدناتک ةجاسد

 راجت 7 رخو عسب ی هدنامح .تالماعم کلب لكد موم ىدصقم ندان كننخرک

 ۱ . ردن رام و قوس لها .نروك موزل هغعاي باسح هدنانارمسخو. خابرا ءراحتشساو

 مك قلوا مالسا یرنک | یک ییدتبا ملكت هجم رع رانامز لوا « یلاھا مصوب

 . [۱] یدیا فنص رب نایب هموقوا قوج زا هسیا زالوا جبه

 ايو قمراپ هدهجرد کیدربا ىرالقع ىنرراباس> ىدنك «قلخ فنص رب هليوب هتشيا
 هدافا هليادرفم مما ررب هليتبسانم قلوا برع ًاتاذو رويباي هلا لوصا ررب یصوصخ راس

 . ىدبا روسولو شعا لصاح تقلا هدهلبا هعست روس ک ىراكدليا

 تیمها ناياش ردقوا[۷] یراتفلا هليا هطيسب روسكوب یرلکدید هعست روسک كرلب ع
 یدولو دعاس« كنمسق روك كنيعضو باسح ىراقدلوا شملا ندرابادنه هکر دش رب

 : ودخلوا عنام هلس هنسقر هدهجرد

 هيمسآ .- ىفهيداع روک نولو هرزوا هجو ىيدلدبا ناس هيسانملاب هداطوا کنوح

 هيملو راشمشلاح هغارفا هتلهرب بک مندران و ايو هيهعست روک - نوجا كملسهدبا

 .٠ ردراشللا دع « مصا » ینررکدمهدی

 زكلاي هلبقوس جایتحا نالوا هفموقوا ندنزو هکلب . مرویعد ردبا تباتک هفنص و اقلطم [۱]
 ۱ . مرولا اعدا ی رلکدلس قموقوا

 نوجا هساسح لامعا قحوهيولوا ارحا انهذ هری اسل هثداح و نوروک زستیها كب ًارهاظ [؟]

 نفك او ىازجا هدموق وا هسيا بوسنم هموق کناه یسماسا كروکو i .ردمهم كب

 ٠ :Sh ردلكد تاريمع: شادياعضو زد و هيرزوا ىنف موزلرب هل وا ران و .ردبإ تلالو هتلامعتسا

 , ردق ون طیب مسا نوجاروسک هقشابند مراب هد راکرو ین ! هدزب ٠ .رديدنالكىيدتبا داجا تیالماع«تاح ایتحا

 كراكر وت ناضق وش . ردلکد زلام مرز رلن و هداسا راو رلمسا یک « كىراح 3 عار 6 لع اعقاو

 .ردل درب هنیرلقدل وا شم همتم هک یرلپ | هدنصوصخ ینهذباسح كنراکرو لناعع هسازاموا چیه ايو



 هيقأب راب را: 41 ۲ 4 $

U: ۳۳نديدنهلا باسح قم ا قلا « ئوسن یضاف ناولو تابحرت  

 شا فيرعت 4 لامعا كزمديا هدافا هلنا تاک یدادعا هدنباتک نالوا ثحباي
 .ء رر ررتسوك یتسارجا تروص كنهيبا_سح لامجتاوب هلا هیدنه ماقرا هبا 4 زکلایو

 EG ثح ندیعضو باسح ةصاخلاب تاو اك و ۰ ردشل | هوالاع هدلودج

 هام سە رمص هرگ وص ندک درتسوک یمقرو دادم كدادعأ عبطلاب
 کو هح دادعا

 ١ دارا هدرالاثم هنر یهو فا رعت ميت و برخ «حرط ¢ عج كنهک رم روس و هب داع

A۱ ۱  

 |دربانک نالوا ثحاب نديرابغلا ۳ ابو تختلا باسح لر ۲ «یاوهلا باسح رک

 : ردب را. ع و هدوا هدأ لا :مكحو تمل كني رلهلدیا هدافا لبا تالك كدادعا هدا رات هد۵

  یدادعا هنذتم لرلباتک وب هرزوا کج هلبدیا تاسا زاردو رود هدنژح هی رج تاراشا :

 1 . ردعنام هيبارعالاوحاىفيدنوإوب عبا كتالك هنلاخدا كئاراثا ل ماقراهرزوا كم هنارا
 ۱ نرت_سوك هلبا ماقرا یهباسح لامعا هدنراباتک یرابغلا باسح یتح . ردمهم كيوب

 ۱ . رديشات ندو هدیرلالوت وط جراخ ندنتم كرالودج

 رر ئراترود كماقرا .ىخد هدرلباتک ندا ثح نديدنه باس> هج هداس نر انب

 | . ردشع ولوا هدافا هليا تالك دادعا هدنرللحم رئاسو شادیا .افتك | هلكملرتسوك هرک

  نداو هل باسح نالالوادت هدب ع قاع راد امز وا ییاکلا هلام وم :a :اک هر ی رك .

 [۳هیدنه مقر ا هدنسلاوح دادغب نامز ىتيدزاي ىلا هک و ,ردشم زاب هرزوا لوا: حشا

  جیههدنبانک فلوم هدلاح ىنيدلوا هبوب و .ىديا 8 ربصع کیا ماع یر ندنراشتنا

 فورج هرزوا كّما هلارا یدادعا « لكد شمهمتا لامعتسا هداسو ؛شمهمتا لامعتسا مر

 1 . ردشمهللوس هلیب یغیدلوا راتراشا یصوصخ ی ک ماق راو و

 . ؟ یدیا امری یغیدل وا هن كن دنه ماقرا شرب AS اع

 درس وب نالوا شاک نددنه یناتک < یکی راکدتبا نطكننبق رشتسم ابو روا «دوخا
 قم باسح [ هلنافورح طقف ] رسل زعم رفص" ًاقفوت ه زا لات ون ميدقو كمعا ضيا

 ؟ ىديا دويتسلا ىمكللا احا یتداف 2

 ماقرا نوحا یحاص » 3 »<« ىرذفلا» ندف رطر هرزوا یيدنلیوس هدهلسوا

 ۳ وب ندفرط رکید . رداکشم هدنسهجرد لاحم كد رويمليب یلامعتسا كنهيدنه
 .زاملوا هلس ثح عوضوم 1 كالو ىناسح لوصانانوبو صيلخت ی انك ندهدنه



 ۲ ۱ هاج

 [1] براد راك هل ربط هویغود ندوسغود كرهبد «ة.سنااو همسقلاو برضلاةثلث بالا

 نونو هدیاسح وت اريز .زامالوا ثحن عوصوم قرش ومه هدینا وهلا باسح « هصاااح

 هلاصحتسا - انهذهم - یتسازجاو فاعضا هلددعر و هنسارجا قيرطو عج انهذ لامعا
 كدادعا كرك هدشاوهلاباسح هرزوا ییدلرتسوک زاردو رود هلوا هقىقلاىف . ردفف وتم

 . ردهدکلک هلیدیا ارجا هلئتلالد كرلذوب یمیسقت كرك « فرض هلبركيدكي

 عمجا باتک » هراباتك نالوا ثحاب ندیاسح ىارجا انهذ هلو ىرلمدقم ىتح
 لماكوبا نانولوب ىرصاعم كنمزراوخ هقيقمللا ىف . ىديا شمريو هلسب یا « قيرفتلاو

 ندم او كنينار'حتفلانب نانسندنن وضایر یره رصع یحنح وا هو كملسا نب عاجش

 هيباس> لاما ًانهذ هلسهطساو حرط و مج هدلو وب یتیرفتلا و عمجا باتک كيساحلا دم '
 ند:>رطو عمج كدادعا ًارصخنم ران و هوو . ىدياترابع ندرلباتک ثحاب ندئسا رحا

 نالوا شلزاپ دنت یمان یدنهلاباسطاق تختلا باتک . یدیا لکد راباتک ندبا ثح '
 ررتسوک یسارجاتروص كيهناسحلامما هلیسهطساو هیدنه مافرا هدرات و هحل هرلب انک ۱

 ۰ یدبا ترانع ندنافل ۰

 نانولوا ارجا هلسهطساو تاراشا نلنید ماقرا دوخایو الاخ هک ردتقد ناياش
 ؟ شلدا هدافا هلبا یرامسا دادعا هدنراتتم كرلباتك نالوا ثحاب ندباسح عون يياو "
 3 ردق وش . ردشل رتسوک هلیسهطساو تالک هب دادعا هدنش رعت كنهساسح لاما و ۱

 لامعا نانولوا فرمت ليا تالک اینک | هراباتک كحاب ندیدنهلا باسح ايو تاب باسح
 5 ردشع ولوا هوالاع هدلودحرر نرتسوک هلا ماقرا ىنهيباس> ۱

Eححح  

 ندلالاک ندياحرش هاما « دياوفاالوصا حرش ىف دعاوقلا ساسا » ىروك ذم باتک اعتاو ]١[

 یداملانم قرفتاو ما ةيفيك ةفرعم و ىدايلاال لئاسلا لوصالاب فنصلا دا نا » یمرافلا نسخ

 ءالضف اوداراول و یی رفتلاو عملا مییلع رسعأل ةمات ةفرعم دادعالا اوفرعول اضیا نایبصاازا ىتح ةنيبلا "
 هضارتعا رب قجهلوا مقاو هفاصم ىبالود ندنو كرهيد «اوزجعي ددع ىف ددعلقا اوبرضي نا رصالا 8
 یثاکلا دجا نب يج ندننوضایر یر رع ىج ز كس هدهسا شمهتسیا ثكررب و باوج "

 9 یغیدالوا ندب دأیم كم رم و ۳ هدح رشت رکی د ینید زاب هل مای «دياوفلا دب ار دصاقا حاضیا» ۰

 نددع نيب اوقرفي ناوا ةددعتم بتاعى اناک نددع اوعمجم نا اوداراوآ ءالضفلا نا » ریارب هلبا

 ناب تم وه ک١ وصقنوا اوعمجو بارتلا و تخالا ىلع دادعالا اوعضي یح مهل نكما Ul كلذك

 . ردشع | 1 ققيقح كرەبد « ىئاوهلا باسحلا قيرطب مهل نکع لو ۱

 ٠ هنولوا تمحام هليذ نوجما ماولا نب ندلادامع ]



Nfهیفاب رای |  

 :یال وف اهد كما برصد هاب | ۲ 6۰ + هداعلا لعد دع ۱۷/۵ + عبطلاب هسرا رول وا قح ها زای هد |

 . رونولوا وزرا قعولوب ًانهذ بربض لصاح نیزسکعا لامعتسا ماقرا و هتخت طقف . رولوا

 ۰ تروص یحنکیا - نوجا قلخ فنص رب نالوا شما لصاح تفلا هلروسک - هيا

 )۵ ردب وها اهد

 «ینررض كددع ىياون هلرکیدریبمت ؛شمرتسوک اهد لوصا رب هليون هدنباتک یشرک بساح
 .ردنلومسرب نوجا قوسلها هدوب هكردشللا ليو هفلآ یلثم فصنو کیا كفصنو یدب

 فصنو یبا كفصنو یدب ًانهذ نوما هسمکرب ندیا لصاح تفلا هلبا روسک هقق اف
 ِ : هک هلبوش « ردیالوق كني قلا ىا

 یدب نوا ًاعمج ندنفیدلوا فصا و جوا ىنصن و « ترد نوا لثم ییا كنيدي الوا
 عبد رب هدینصنو « رب ىلثم کیا كفصن نالاق هلضف نديدي ًايناث ؛ رونولوب فصنو
 «هلّئسم یاب .رولوا عبدو فصنو زکسنوا اج هحاليدبا هوالع هنکل وا هدو ندنش دل وا

 یکی شا یعرکی ىعي ىعبدو «یکیب یللا ىعي ىفصن هلباىلثم زکسنوا كنبددع كيب زوي
 ۱ ٠١ . ردطيس كي هدو هكريلاق ترابع ندکما عج
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 یک ئینیدنولوب هلا لوصار یالوف | ۱۲۰ هغګ | هدیراقو برض لصاحو هتشيا
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 ۱ کو لاح . یدبا ريلك مزال قهالوا ص وصخ هسأن یاتک و كنخ رک هد رب دشن ۳

 ۳ اا نامز یفاکلا ءرزوا ییا ناب ةحارص كلؤم مدننسهمدقم كباتك

 " ريبعت سان هنيرزوا ىساعلا كنىتلاىلع نب دمحا نيسللاوبا ییدلبا قوت هيد ليلجلا ذاتسا

 ۱ ۱ هدیاتک و یداوم یرلفدلوا جاتح ریتم ام ها لرلو و شمزای نوا ماوع ىيدتبا

 " ندوصعود قرهالآ هلاق. یحرطو عج چه اک یک طق : زد وس ا عج

 لکشم هد كنو: كرهبم رو تسمها هتمسف نده و شالشاپ ندیرض نوجا هن هوفود

 ظ ۱ ؟ ردشللا ثحن ندتسآ  ندبا لنکشت یمسفر

 0 ح رطو عج نيزسكمتبا تءجارم هقر و ملف . رديالوق كب باوج كجب رو اکو

 4 ردوو یاوهلا باس نوما هسمک ن هفلس ینساء اب
7 

 زکلای نیا ثحب ندفيصنتو فعضتو ندح رطو عمج هدنباتک باسح رب هليوب

 ىنيدلوا شءزأي هدما وان هللا د. عنيدلا دامت ندنن و.ضابر یرح رصعیجنتلآ ,رداکدیخرک

 اهد ماوخنبا یت> و «شّمیا بیقعت یکلسمینع هدهدنباتکب اسحیهدنمان «هناها اد اوفلا»



 ۳۳۹ هعاخ

 كيب هرک زود كيرضلصاح تیام كروديابرض هليربرب یرلنوت هدعب ؛ردشلو یت راتست

 ینسهلدبالمع یارجا یآ هجورب ًانهذ هللااموم یسهحیقحا اهد .ردشلآ ىلثم كس زوي شب

 : ردشعا هیصوتو فيرعت
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 ۱۱۱/۵۰۵۰۰۰ : برض لصاح بولطم و عوج ۱

 ؟ردبالوف یمکعا برض هللا ۷۵۰ یددع ۲۵۰۰ :زراروص هما رک ناق مشتسم یدمش ۱

 ؟ىمكللا برض هليربر یک سم رسک ییا یک ۷۲ ۰ ۲ ەسقوي ۱

 باطخ كننخرک هک و لاح .ردطس) اهد تروصیح رب ندنرظن هطق باسح «زسههش ۱

 ؛ ددارجالالمس یخد تروص یجنکیا هلتبسن هب یجنرب نوجا نيئراق ىيدتسيا كمتا "
 هیدنه ماقرا هنیرزوا دغاک ايو هتخرب ددع ییاو رکا هکنوح ,ردلقح هدنو هدىخركو



  ۲ YRهیقاب راث ۱ 1
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 دح | 1,۸۵ ۲۱ <> ۲۰۰ ۱

 =  ۱۰۵دع ٠١١ .

 =  ۱۰۵۰۰[ك
 9 «هدْس أمسح تانك يفرك ماع ىلاثموش زمکیدرتسوک هلماقرا هدارو» مزا « توا

 هد [ هدعاق ركيد هدباب وب ىنعي ] « رخ الا هنم باب » « هدشح ىنرض هليركيدكي كح

O 

 قح هلاق ندنمسش هرخآ ددع كددع رب هل وب هد رض كن هحیص دادعا زونه !تقشح

 و هيد ردرصتم صوصخایلءو « كما ثحب ندنبرض هليا حي ددعرب رکید كرسک
 تبع «كج ا ناس یسهدعاق برضر سسوم هنیرزوا یرض هلا رمش رب كح ددعرب

 ادعا ندیا ليكشت یاب یجنرب كنفاکلا : زرویلک اي هدزعادافا هيفامعم . ؟ یمزالوا
 زارفا هرسد چاقرب كرك رب یتحو «یرض كنارو-ک یک كنوووب هدنن ريض كن هددت

 . ردلکد كسك | راهدعاق سسؤم هنیرزوا ىنريخ لصاح هللا حس ددعرب هدعل

 ۱۲ هجورب نوعا قلو ینرض لصاح ۷۵۰ >< ۲۷۵۰۰ یخرک ساح « هلج زا
 : هک هلیوش . ردشعا لامعتساو اطعا یهدعاق

 ج

 ست هنیراددع زوي « كب هروک هنیرلهرت رم ىوريضم یکیا نه ةيلااموه بساح
 لدلوا ىواسم هنعومت ییصن هلبا ىلثم ییا ككس كمددع زوو شب كم کا كروديا

 راب ىغيدنولو یواسم هنعومت ییصن هلبا ثم یدب كزوب هدكسددع ىللا زو ىديو

 : هلار 11 ربعآ ؛ شعا

+ ۲۵۰ ۱ ۷9۰ 
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 وب نيربانب . رديواسم هنعومج ىبر رب هلبا ىلثم رب كئيددع زوب « یددع شب ىركي زوي
 هلآ ىنعبر رب هليا ىلثم رب كند دع ترد تانک نوجا قلآ ىناثم اثم ترد تانك كئنيددع شب

 ۳ یدک هنب لثم رب كابددء ترد نایکینم ىدعا ٠ رديلا ۲ ىناثم زوو كءومجو» هدعبو یه عن 2#

 1 هدكنو ءردبا شب زو ىكومج ون ىركي هلا ترد ناسکس ندنشدل وا 7 رکی )27

 « ردیرابع قدی رض لصاح نالوا بولطم هدو کردبا زو شب كرب نوا هسا رولوا قحهنلآ

 : ردیسهچ رب هتناسل رضاح باسح كنلوصا یثاوهلاباسح یهدبت ۲ هيباسح لامعاو [*]

 فر



 باسحلا نيبو ىئاوهلا باسحلا نيب قرفلاو »
 ی اثلاو لم مع لوالانآ سیل بارتلاو تختلاب

 لمعب لع لو الا نکل ر لمت لع امينم لک لب ر لمت
 بشحلا ىف لمعب e یاثلاو رکشلاو لاخلا يف

 « امين, قرف نا بج اذ که هلک اشاموا ىجراخلا ۱

 یسأللا يک ۱

 یاوهلا باح كرابع هرزوا یتجالشالک | ندداوم نانولوا ناس ردق هارو

 سکتلاب ردو باسخ و لیدی لاه تالک هن زا مورا تان لوصا و
 لامعتسا تاک نوجا فیرءتیدعاوف هدراباتک مومعلا لع هکردباسح ر نلیدبا ارجا انها

 . [1] ردشلوروک ینیداناللوق ید ماقرا عب یک یندنور

 «سدس « سمح « عبر « ثلث « فصن نایند ىمهعست روسک كددعربو كملسهباي ندربز

 .ردباسح رب شملديا اس هتنرژوایماسا ا ًانهذهلقليالوق rag عن «نك « عب

 هحیلشاپ كباس وب قلو ی زجرب ی . لث «ىفصن ايو قلآ ینفض كددعرب هله

 یهدنمان « ىناكلا » كققدم رب ۳ بساح هسقو . ردیو ندنسهمارجا طلا

 دجحاو گر راد ییدتا ثحم ندسرض كحاح دادعا زونه هدننانک ب

 لاصحتسا ین رضلصاح هليا ترد ناسکس كنسددع شب یعرکی زوب الثم هدلاح ییدل

 : یدیا رولوا بيرغ كي ىسهمجا فيرعت ىلوصا یا هجور نوحي

۲ <> ۸ 
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 دنر رب هدقرش یک ماهلا نا نس دلا باش «یشاکلای 2 < یب طلاس دلا فرش یب رک تیا ۱1
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 هدب رغ ۳۸۳ حاضیا هللاتالک یندعاوق قاريلا تا نيفلؤم نالوا شلكهليا رلهلصاف 7

 دنا یه

 ۱۰۰ <> | مك >

 ىباسحعون یکیا ره ہدنرلباتکو رلشمتا لامعتسا ىبهيرابغ ماقرا هدبابوب هدنیفلؤم ىضعب ندیا روه
 ء.زدرافملبلا جملا
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 هاب را 1 ۲ ۳۳۹

 : عیطلابو

۱ TEENY 
 ا  ( 2 = ۰(تلئو هثلث

۹ ۳ 
 . یدیا رونولوب

 ايو برض كرانو تهج نالوا لکشمو مهم كا هدنباسح تار وسک هصالخ

 یدآ یوا یمن فک دك قاق تفامش
 یدبا راو اهدیشرب ندیا تالکشم راجنود هدنباسح هکيص روسک ىتالماعم بابرا

 :را.سانق دحاو هراسو لاک او نازوا « تاکوکسم نانولوا لامعتسا رانامز لوا هدوا

 االوا لوادتم هددادفب هدنتباهن ىر# رصعىجن درد قرهلوا لاثم . یدیا ىسديلات تامسقت

 : لهدیا جرد « ًاقيفوت هبیخرک بساح « هیاروب « ینچاقرب ندراسایقم عونوب
 + تاک وکیل شخ: تك نزلا

 طرف ١4 = مهرد ١ ۱ قلاد 5 تارت ١

 جوسط ۲۶ - و طارق e حس

 هح ۸ک 9 ج وسط ۲۷۶ تح هد

 ومع 4. ثا د هح ۰ حاد

 ۳۳ تنی یهدس تاک وکم نونل آنا شود

 [ هعاسا هلو مهردلا لم ] مرد ۳ دم راند ۱

 اليد سو فمنیبمهنمالوا 4 + لب ] اید لپ = مرد ١
 : نازوا

 لطر ۲ = (نامطب) نم ١

 هيقوا ۱۲ = لطر ١

 راتسا ١ ی = هيقوا ١

EUلاقثم 21 ڪک  

 اعا هلروسک كرك تایسقت ینیدنولوب عبات كنهیساف داحآ وب كرك هتشيا
 وا روح هعاحرا هن هعبسآ روس ین هدام روک زاب هک ردهلق وس تالا مست ناوروک

 . رد راشم ريدّسا قرت ىنىئاوهلا باسو هدودهاس وو

 ےس
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 برم هدئنس هخیسز كُن « ىفاكلا» ۳ هدنص وصخ یمیسش هب هبح و ج وسط ك راد هلبا مه رد 1

 یدیا زاو قرفرب هدننبب هبحو ج وسط نوتل ۲هلبا هبحو جوسطشوکرانامز لوا دوخایو ؛ردراو
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 «سدسلا فصنوهرشع هعلرا حا دج س + وع حج :٠ : هيمستلا دعو
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 . ىديإ رونولوب

 0 ٥ ۱ ° ١
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 . ىديا رولوا

 ۱۳8 ° ۱ ۱ ۱ 7 ا
 ( ]+[ |( ۰ ]+ N ۳ : الا

 N ا 5

 ° ١ ١
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٠ 0 A f 3 ۱ 
 «نعلا ثاثةسخ ونوال وة » حس اتم فن 0 دم

۱ ۱ ۳ ۸ 

 . یدبا ريلشد

E: 3 ۱ © Ph1  : 

 ۱۲2۵ ><* نواكرتشم جرخم هدنوجما ارحا انهدیمسسه ۳ تب ۱۰ بس اعبار
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 ١ ىديا رونولوا ليو .هتئمه ىلا هجوربو برض رسک یه هلا :

)۲+ (۰ 1١ 1°) 



 هيقان راب ۲ ٤

 كييلع موسقم هدوا هجنلك هیدن ايو مسه هنبرکیدکی كروسک .-۰ روسک تم
 | چ یر ک (فذطن) ؟ a هلل وش .ىديا ريليدبا هسسآ ايو برض هلياموسقم ق رهنلا نم وكعم

 1 : نوک و ن راس .یدیا كد انما ىنفصن كحوا ء قترآ كءد كعرا مس هلا ( ثاثز

OA۱ ۳ ۳ ۱  
 س

 ےک ےس سس تا ےہ یو تس تس
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 « فصنو دحاو» یا « ةنالثلا فصن » رلب ع ىلهحش ر زمکیدتا هدافا هدنزرط

 ۰ ىدا راردىا هداقأ هذنزرط

 ىراقدنولوب قفارتم هلبا ب ددعررب ىنعي یراقدلوا بک یمرلرسک = . اک

 ةثلث ) , ۳ + الثم .ىديا ريليديا ارجا هبنهذ لا اینع هدعلو ربنلق سنن# رانو هدودلاح

 هروك هرضاح ريبعت ايو سيج هلقايالوق كيانهذ ىرلرسك ( ثلثوةسح ) ه ) ,(فصتو

 . ىدبا رونولوا طا هریک یی ددع

 حک سم 3«. شمع شب «عبر ترد «ثلث چو 6 فص ییا دحاو رھ : هک هل وش

 فصن ید. هدیسهدافا فصنو چ وا ندنتحه ولو ا هدنددع جوا هر وک هنغيدلوا

 ( ه3 ) ثلثو شب ندنغیدنولو ثلث شب نوا هدنددع شب كلذكو ؛رولوا كعد ( ¥ )

 . ىدبا رونولوب ربارب هلكيد ( 2 ) ثلث ىتلا نوا ىسمدافا

 هلو هک صروسک ايرثك | هدنبرضقحو حرطو عمج كنديك سم روك ع ونوب هيفام عم
 هجن ربا یراحی ددع هدنص وصخ ح رطو عج هقدق | ىف . یدیا زلوروک موزل هد سان

 . یدبا رارالب وط ین راهش كرەدي| ح رط ايو عج هم ربآ هند هدیروسکو

 « عج ین رلهدافا « سدسو ةرشع ةسمح » و « عبد و ةرمشع» یعب ۳ + ۰۱۰ 5

 : ىدبا رونولوا لمع یار حا اذ f هحور نوحلا برضو ح رط

1۸ ۱ 3 ۱ 
 [ + تب (۳ + ۱) د مد يح : الوا
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 قرهلآ ینلمم رشکیانوا كرارشك ندنغادلوا ۱۳ ی رتشم ج رج كعبر هللا سدس ايو :

0 : (++ ۱۳ 
۱۲ ۱۲ 

 ی یا ها و ی یا تی ی د 3 ۹۹



 ۳۳۳ هع اخ

aEنالوا یمایا ددع كنهنسا:ر 31 دم ددع ندنغدلوا ۷ ىايا ا كنهتفه  

 : هدو هكرونولوب 567٠١ هسبا رولوا كج هليديا برخ هلا [1] ۰

۱ ۸ 24 :۳ 

 ۱ . ردنزاع ندنرفصا كرتشم لثم كنئراجر خم كنسهعست روسك

 كراب ع هلباهعستروسک هدوا هکر دیا هدافا یتقبقحر هن یخد همالواحیح ءتباوروب

 مزال نوجا یئاوهلا باسح نالوا زمثحم عوضوم ًاتاذ . ردیراالوا شا لعاح تفلا
 ۱ . ردو هدتهح نالوا

 قدح ییا ندنسمح وا كشر .ىدبا یراحو عقا و لاحینع هدهدنح رط كناروسک

 لها ىنغيدلاق یسخ رب [یدبا یک ىحرط كنبكيا ندجوا انداع و هکنوج] ہجنلیدبا حرط
 هدلاح ییدلک مزال كا طاقسا ثلث رب ندفصن رب كلذك . یدیا رارايوس هحمالوق قوس

 : [*] كرهدبا جرخم دیحوت

 « عبر ییا «كفصن رب هکنوج . یدرارلیا جارختسا هلقليالوق كب یغیدلوا سدس ر ىنعي
 كتبا جرخم ديحوت ىثلث هليا فصن نوجا هسمک رب نایب یغیدلوا نك ترد ءسدس جوا

 ۱ . یدیا لکد یشرب جوك

 . یدیا شمردشالبالوف هدایز اهد یلوصا هيمست ىنرض كرودك س . روک ترض

 (ثلث) ل الثم .یدیا كعد كما همست هل رکیدی رب كما برض هل رب ىطيسرمك ییا اريز

 ندنغيداوا كعد كنا همست هلتفاضا هح قصن كلا برض هللا ( سح) + یرک

 . ىدبا رارالک 1 ری یلولدم كنوو رارد سا فصن اكون راملف رش

 رايتعاز وك ۰ قروهلو ا ىلعس و ىروم هل رخ اريبعت ءرد «ماوعلاةنس» زس همش ءةنس كهدارون ۱1

 هدباوج کیدربو كنیضتص بانج هدلاحو . ردیحالطصا ةنسرب بک ندیآ یکیا نوا نانولوا
 4 نانولو هدو واو یوصا كنب راج رع OEM روا:

CETيب دش د رو دعا دم ۷ 2  

KOX 1 =۷ دع ب رد ۷  

 ۳٩۰ >< ۷ >> ۳۰ >< ۱۲ >< ۷ 2ك
 . ردواسم هنسیرغصا كرتشم لثم

 . ردشلرتسوک هلا ماقرا روسک اصوصم - نوا هدافا راصتخا هدارو [*]



 هيقاب راثآ ”
- 

-_- 

 تارا « هع واک . ردلكد رکنم هدىتمدخ نالوا هنکلهداس كن الام اعم هل راحو

 . یدبا ردبا ليك شت ىنراؤزج شا لثكو صخشت كدحاو انداع هدنرظن تالماعم
 یماعولو صخلم هجرد قجهلوا سرق همهف كنسهدافا_هدنسهنمست كلرسک رب ىتح

 ةسإأ ندکعد ىسدب هدنوا تاتش رب اليم . یدیا رو دیا تأ دن ندو 0

 هليزوك اتداع یازجاو و ردبا زبوجم هدايز اهدقلخ حيد [۱] «یسخو ینصن » كئيش

 ناديا فلات ىناتكباسح صوصخم هسان هكردن وجا كلوب هتشيا . ىديا رليا ن 0

 + ردراشعسا اننعا هدايز كب هتهج ون هما دا نوضایر

 روس یک ۶ ندا هدافا یداوم ندسذحینمع تالاماعم بابرا ب . موسع رط د عم

 :یدبا رارلبا جرج دیح و هدنناخآ نوما كنوبو راردبا حرطو 22 هلقلب ال وق ین هطیس)

 هللا ثلثرب الثم . یدیا رو ولوا عج قرهل وا یعببط «تاروسک نالوایواسم یراجرخم تا

 هللا فصن رب ٌطقف . ىدبا ریلبنید [ ثلث کیا ] ناثلث قرهنولوا عج ًاناسل ثلث رب رکید
 ارولوروك موزل هجر ديحوت نوجا كميد (*) سدہ شب كرەلدا عمج كلب رب

 هفعای باسح ًانهذ هققلایف . یدبا رولو هلقلیالوف كي تالماسم بابرا هدقو و
 . کشم جر كتيرلرسك ( ي ) ثلث هلبا ( + ) فصن الم قاخ مسقرب نالوا ل

 ١ ۱۲2-><۴ قكرتشم جرخم كنیرارسک ( 1 ) سدس هليا ( 3 ) عبر ؛ =۳
 ۰ = هذعع ><۳ یرتشم جرخ كنبرارسک (3) سخو (+) عبر « (۲) ثلث

 کشم جرخ كنبرارسک ( 4 ) عشت «٠ () سدس «(۲) ثلث « ( ) فصن
 ظ . یدبا رارولو و رلربلس یتیدلوا ۱۸ = ٩ >< ؟

 "لصاح تفلا ردقوا لوا ندنراشتنا كنهيدنه ماقرا - رابرع هليا هعست روک

 اوب هنکرتشم ج رخ كروسک کن وج ] ىنماما كطيسب رسک چاق رب اندام ہک یدنا راشمتا
 :E ًارظن هتباور ىتح . ىديا رارار وص ا رز ک هجیملی انداع [ یدیا رلیر و

 جرخم كيهعسز روک یدوہ رب کلاحا ب هشمق" زب ندبا فدان صت هب ىضت ص بانج

 ۱ : لاحرد هد ی راد ردح هلاراشم و نفعا لاوس ید ۰ک رشم

۰ 

 1 « كننس مايا ف كعوبسا مايا برضا »

 3 ردشمر و یاوح

۱ 
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۴ 

۱ 

 .ردشمت | لامعتسا نوجا هدافا یتمو هحراسد كره رد ىريبعت و هذ ¢ ىفاكلا 1 ضرك(



hss ۹ ET 

 ۲۳۱ 1 عا

 رای رب دشآ هداس هد یل یسه و ريليرب دل وج وک هين ص یني دل وا نکم رلددع كرهليدبا [۱ ] ثيل

 هدرانوب یک ىيدلدبا لیوح هيىتا | هلبا زوقط زوتوا زو جوا كرهليديا فيصنت هرکررب

 كنددع جوا نوازو عیطلاب هک یدیا ريايريدنبا هب کیا هلبا چ وا نوا زو كرهليدبا ثل

 دوج وم هعفد لاء ییا هدزو هقيقللا ىف . ردطيس اهد ندنركيذ یمسش هب کیا

 نالاق قابو رواواىتا ١ ىللا تمسفج راخ ندنغيدنولوب هعفدیتل | هدددجو انوا یک ینیداوا

 هب یتا | ىللا هدوب هلتهج ىتجهلوا لصاحرسک فصن ندتتبسن هنييلعموسقم کیا كئيددعرب |
 . ىديا رونولوا مض "

 طقف . ىدبا زامولوا فداصت هتالكشم چسه نوجا مست هديئاوهلا باسح هصالخ

 نالوا لوو AS كددعر ارز . ىدبا لکشم یتحو مهم تباف هلتسمو هحناک هتم

 . [۷] یدیامزال كلنا «صخلت» یهبمستوو كمتا « هبمست » اقلطمیتبسن هددعرب رکید

 ندروسک و ايو هبهعسآ ونک ىرسكا ندا هدافا ىتسنر هلو ردق ىنيدلوا نکم هل رخآ ريبعت

 نران ۰ نواس هدا تل الد هن انعم 310 هحالماعم 5 یدبا ىلع ليوحن هب هدافارب فکر ۱

 راردیا قیرفت هراطبسب مش اط رب هللا فطع دوخایو تفاضا اي ىتبسن رب هليوب نيبساحم "

 روسک هدماوقا نالوا ملکنم هلنایسل برع هصاخلابو هدرایلقرش بس ۰ مداعروسک
 تاها ماق را زوده « یعارفا هته رب بک ندرانوب ايو هبهعسآ روک هلن روصوت كن هب داع

 قرش هلس یعوبش كنيدنه باح هک هدنروص رب . ردنداع رب هلاق ندنامز رب ییدلدیا

 1 ۱ ردشمهعهرع زاو ندنراتداعو ینما وفا

 قوس لها رار هليروظحم نالوا یهاط كي كن همست ندب رظن ةطقن باسح هشام عم

 . دادعالا ةفحم': هزج ناىلو نب ىلغ 1
[Y]1 یدشلدا ناب ه دنشحم هب داع روسکو ه دی ده با سح هل وا یرل انعم كرصخلت و همس  

 هنهذ یهدافاو هدصیخلت و ¢ كنا عاجرا هلاح ۶ هدافا لباق هلا هعس نوک ىرتتك ف 6 همش ٠

 . ىدبا كعد كمليا غارفا هترودرب كح لک ىالوق

 : ىزتملا لح اتم

 « سدسلا م صن و کس 422+

 « عبرلاثلث » = + >< ۲

 « ثاثلافصت فصن » = + <> ۲) <> 

 . ىديا ىسيجترب یحرص دلاو یصخلم كا كرلوب هدهسیا هیمست لباق هلتروص جوا یک "



Neهيقاب را  

 كنسيكناه هزوبیل | قرهنولوب ىلثمزوتواءىركيءنوا . . .چوا«یکیا هروك هنباجما كنیددع
 ىلثم ىركي ؛یعرکی زون ىلثم نوا كنيددع یيا نوا هتشيا .یدیا ریلبقاب هنغیدلوا بيرق

 یعرکی زوب هلیا ناسكس زو ترد ىلثم ىللا ؛ناسکس زود ترد ىلثم قرق «قرق زوکیا
 ییا نوا الوا هدنددع گن شمع زود ىلا ندنغیدلوا ىواسم هزو كا ىنعي هنعوم

 یل ا ندزکس شم زو: ینا آ هيلع ءانب . ىديارونولوا طبض ىتيدلوالخاد هعفدیللاكنیدد ء
 . کیا ءرب كددع کیا نوا هدهدنو ندنفح هلاق زکسشع قاب هحاليدبا ليز زو ۱

 لثم ترد « ترد یعرکی ىلثم کیا كنيددع ییا نوا یدسعا . یدیا ريلسارآ ىلثم
 هنسددع د شع ىنمي هنعومش ترد ىعركي هلا کش قرف لم ىلإ ی فرق

 یددعیباشع ینعب لثم یل | ءىنالوا بيرق كا ماركس دع كنكيا نوا ندشدن ولو ىواسم

 ییا نوا قرا هدب ددء ىلا نالاق قابو ؛ ريليديا لبي E ندزكس شع ندنغدلوا

 قرهلوایفاب .یدیاریایشالک | ىنيدلواىتل | ىللا ندنسنج ح كددع كتمسق جراخ ندنغيداملوا

 نوجا ىنيدنولوب تدسن لباق هدهسیا لکد تمسق لباق هلبا کیا نوا یدددع ىتاا نالاق

 كردليديا تدسن هنیددع ییا نوا یددع ینلآ هلرخآ ریست . ىدنا ريليديا تسن هدرانوا
 نوا یددعیتل ١ هتشيا . یدیا یلبنارآ ییدتیا قفاوت هنسکناه ندهعسآ روسک كنهحش
 [ 55 ۲] فصن و ىتلا ىللا هدكتمسف حراخ نالوا بولطم نوجا ینیداوا ییصن كنکیا
 . یدیا ريليديا مكح هنغيدلوا

 هدیناوهلاباسح هرزوا ینجالبشالک | هدندلاموش زمکیدتبا لق ًابع ندتحرش هاهم
 « ندكمجا لیزتت ندموسقم رئوا رنوا ايو ررب ءررب هروک هنباجا یهلعموسقم « تمسق

 هدنتباهن هلا طض یغیدنلا ىلثم چاق كملع موسقم هکدادیا ارجا لیزتت رب هعفد هو

 زالاق قاب ندممسش رکا . یدیا ترابع ندکلا عمج ی راددع :نرت_سوك ىلاثما و

 كنيقاب هلا ىلاثما عومج و هسا رولوا قح هلاق یاب و هلاثما عو# و تمسف جراخ هسیا

 . یدیا رونولو یواسم هنعومت یتسا هلع موسقم

 تمسق [۱۳۱ : هف# ] هدیدنه باسح هوا مسقت ل وصا ی هدسا وهلا باسح ادام

 باسح ینو صود اهد و ؛ ندنسارجا اهر ثال وصا نان ولوا ناس دادس یمای ليقتتالاب

 كلوصا نالوا لمعسم هدساوهلا باسح « میس لوصا نلسد ليقتتالب تمسف هديداه

 . یدبا لکد یشرب هقشاب ندننروصشلدیا ادا هلبا ماقرا

 ییدلی ليديا فيعضت یرکید فيصنت ىرب ندوه بورضم هلیابورضم هدنرضهبفاممم
 قتحو فصنت هرک چاقرب ايو رب ا هسلا نکغ هيلعموسقم هلبا موسقم هدهد ميسو یک



 ۳۳۹ یا باب .

 هرزوا هجو ینع كدادعا یعاسا هدو ا برض ون یک یبدلوروس ىرئغود

 SiR داپ > قويا ,
 ۸۹ نولاع . هعست

 REY فالانوعبرا ٠ فالا ةثلث ١ نان ام أر نورمشع 7! فلس
 rk فالا هوا" ) هاملت "7 نومزا
 ۲ 1 ناب ام نوئس

 0 هن ام

 EN NOTEN فالانومراو ةسنامو هال و نرشع و هعس

 ی هدنمرا یدنهلابابح هل اینا وهلاباسح هک رو رټس وک لاثم و نالوا حرص كيهئشيا

 تراجع ندکلنا لايتبا تاک مش كيد ماقرامرزوآ ترک یدادعا هر « قرف
 هروک هبییضو باسح ىموىعود اهد ايو هبیدنه باسح ىدا هساوا هی وا . ردلكد

 باسح « هدبرض زرط وب ناولو ترابع ندئسهيب رع هجرت كيرض رب نايديا ارچا
 هل هغع ولو هدنط رب لکد 6 رب هلو هک و لاح . یدبا رولوا دودعم ندساوهلا

 لها قب رطا برض» هدننام نیبساحم کنوح .ردعنام یسهدافا ی هدیراقو تنشاکلا ی

 ۳: ندجاوهلا اسم شبر ویا تا «یرض قو ساو نالواقو خفه ا
 .رددودعءم لد « تل اباسح » نالوا كعد یدنهلاباسح سکعلاپ

 ندندنک كددعر هدندنع هبهالسا نييساحم هززوا یيدنلپوس هده وا سم. اه | شوت

 . رد « تیس » یمسقت هنک اول ندندنک سکعلاب ؛ « تمسق » یمیسقت هنک وج وک

 کیا : یدیا ريليديا ارجا یسکع هلیماسع كبرض نوجا تمسق هدیاوهلا باسح
 ما طر ی برض كرهليديا زارفا هبهدرفم دادعا راددعو هدن رض [۱] كيك ص ددع

 موسقم هدهدنمسنش كذدع ییا, یک ىنيدنواؤا ليوحت هنمخ كراس زج برض لاصاح

 قرف هرص ر مسه تری كملدبا طاقسا ندموسقم قرهلآ یاعضا كاع

 . ىديا ریلیدیا ليد هنا [ ح رط ]

 نوجما مسقت هشيددع ۱۲ .ىنددع ٩۷۸ زمكيدتيا هدافا هلا ماقرا الثم : هک هليوش

 ییانوا نوجا كنوبو ريليئارا ییا نوا هدزول آ نالوا یسهنص كوبون كا كموسقم

 . ردکعد ددع ىلقر ییا لقاال هقشاب ندرفص بكرم ددع هدارو [1]



 هيقاب رام آ ۳۳۸

 باسمنا كليا ضرف یفیدامالوا ردنقم هكا هدافا هلا تالک یرض لوصا و ًايناث
 1و ایا لا اک با رو كهل وما ترج رداد نک دو کردا
 .ردقورعم ةحملق لهارهو دوجوم هلسان

 هديروصر لزوك كب یتهح و یشاکلا ی ندننوضایر یر رضع ىجن زکس هقىقلا ق

 یرللصف ندبا ثح ندنمسقو برض كياسایف بابل هیلاموم :کهلبوش ردنا ماشا
 : ردشلا هعلاطم ناب یاهجور هدنلآ قاوم « هلمکت » يشاع

 هيلع ماقرالاوح نکع یذلا تخنلا نوکیالو ةمسقلاو برضلاىلا جانح دق : ةلمكت
 لمعلل ًاقرط ءامکحا درواو نددعلا كل ةد یاوهلاقبرطلاب لمعلاناکو ارضاح

 .« ًادحاو ًاقرط ةمسقللو افرط برضلل انهه درواو ماقرا وح ىلا جاتحال

 قارط هروک هنغيدلوا رشک یار كراددع قحهولوا برض كنشاکلا ىج هتشبا

 ۱ تاب ليم نی لا تب اا نسم لبو تست لب بان

 : ردشمتا داربا هدیلاثم ی هجورب هرکوص ندکدتبا هیصوت یهقایسلالها قیرطب برض

 هیاروب هکردنرابع ندنبرض طا زوقط ناسکس كنیددع چوا قرف زون شب لاما
eرو ولوا ر رحم یرالداعم هللا هبدنه ماق را هد 4:9 رط لوصو لس  : 

 و
 ( د 95

HU O Faو  
 :A RN هامسمح  نوعبرا ةثلث
 ۸ ٩ نواب ةعست

 ۳1/۱ نابام نوم را

 مسا ب فالا ةا, ا نانأم
 4 هوه فالاةعبرا هام

 3 ۱ فالا نومبرا

 ۳ ,AREA FN فالا نوءبراو هام و هامل و نورشع و هرس

 هن یراق ون fT Gk ا مات هات کای كالا ال , دين



 ۳۳۷ هع اخ

 ۱[۰] ۰ روئولو
۱ 4 

 فرض لتصاح هلق یدنک كددعر نالوا ےس لباق هلا جوا یک ۶ >» ۲۶

 برض هل. اود رخ ET جراخ نانولوب و ريليديا م هحوا ددعوب هدنوحا

 یرض لصاح هایش یدنک كتمسق ج راخ هس نديوبو ربل | یلثم نوا و ندک دلدیا

 . [9] ريليديا لمع یارجا ی آ هجورب هلرخا ريبعت . رونولوا ح رط

۸< ۸-۱۰۸۸ = (۶۵ 

 ٩6۰ و٩

 تن 0۷٩

 هوالع هنرض ثحبم كنيدنه باسح هوا كرك نانولوا لقت الاب هجورب رک

 كلددع رب یمهفاک كنهصوصخ دعاوف و هرزوا هجو یجعهدبا سهاظت هداولبا رالاثم نانلق

 هلعالوق یسهفلتخم یازجا عون و كنیددع زوي هلجزاو یروسک یک ىعبر « ینا
 . ردشلدیا برت نوجا تراحو قوس لها نلمالو

 هدزرطو « باسح نالوا كج هدا ارجا ًانهذ نیزسکعا لامعتسا ماقزا هققطاف
 هلا بأ ص د دعب رکید كيك صددع رب كننخ رک بساح هله . زامهلوایشر هقشاب ندباس> رب

 هنارا هلام یدصقمو لوصا رک ذلا فلاس ییدرتسوک قردلوا هیمومُمدعاق نوجا ىنرض

 : رمز . ردیا

 نوجا برض «یدبا هسلواشمتا لامعتسا تالک هيرب ماقرا هجهداس رک بساح الوا
 باها یسهلاا اطعا نیدنه برض لوصا نلیند رومشلا برض قرهلوا هيمو ٌءدعاق
 هدندنع كننلاها فنصیه ندا لامعتسا ماقرایسهملسد رومشلابرض اکو اتاذ . یدیاردیا

 ىروهشم برض و » نوجا کر بساع نراش . ردشم هتسالوا لمعتسم و مولعم

 یک عیدبلاو یرخفلا هکنوچ .زامهلوا حي كميد « ردشمدمتتا جرد هیاروب ندنکیدملس

 ینرض لوصا نالوا لوادتم لا و روهشم كا كنهحبح دادعا كنحاص رثا مهم يبا

 . مه دیا روصت یسهملس

 « هتوعملا » : متاهلا نبا نيدلا باپش 1

 : ردسهحش تاتقباطم یهدینآ عيبرت لوصاو نلوروک هدنناسلا باتک كنارزعزبا (۲)

۱ 



 هيقاب راثآ ۳۳۹

 ۶ : لاثم

 هح ولوامض فصل هنیورضم ۱۲ نوجا لاصحتسا ینرض لصاح 54 >< ۲

 بورضم 54 ندشیدلوا یرب هدزکس كنددع زوي « قحم ییا نوا نالوا لصاح
 ¢ .Eê ےس ا رونولوا برض هلا ۱۰۰ و  رونولوب ۸ 4سلا رينل یرب نایک كنيق

 ثنددع 54 ۰ [ ىنالود ندنفصن ناتولوا هوالع قرهلوا هلصف كسددع 54 ] ندنو و

 [*] [هيلعديز ملا ىف لاثم] .رونولوب ۷۹۸ = ۳۲ س ۸۰۰ هسیارونولوا حرط ۳۲ ىنعي :ىنصت
 ۱ ۵ : لاثم

 هلا ریلیراقح تان رب ند ۱۷ نوجا لاصحتسا یرض لصاح 55 >< ۷

 كنيددع 55 هدلاح وب . ردیر هدمت زوم ًاماع هدو هک رلاق ثلث ییا و ین | نوا یقاب

 . زولوا ۱۱۰۰ هسا رولوا قحهنلا لك رو هد كنو و ١١ یر هدش |

  یعل ىل رب كسددع 55 نوجما ینیدنل | ناصف ثلث ر ندورضم ۱۷ یدمش

 :لصاح نالوا بولطمهدو 6 رولوا ۱۱۲۲ هسا ریلی دبا مخ هرادقم ىكيراقوب ىددع ۲

 [*] [ هنم صوقنلا ىف لاثم] . البردنرابع نديرض

 ظ <: لام

 رون لوا قت هسددع زو ىددع ۱۵۰ نوحنا قلو ی رض لصاح ۲۰ >< ۰

 ف © کیذکب ییصن هلياىلثمرب كنددع 4 ندننحه ولو فصتو رب ىنعي ۱ ۲ هسا

 1. 4 ا ىلثم رو هد كو و ۳۹۰ = ۱۲۰ لإ ۰ هسلا رولوا كاح لب دا

 .[*] [ همسقلاب برض ] . رولوا
 ۷ : لاثم

 هددع رب درفم یرب ندرابورضم نوما لاصحتسا ی رض لصاح ۷۵ >< ۷۲

 رعت « رونولوا برض هدعلو فيعضت سكعلاب ىركيد و فص ردق ه هناي دا عاجرا

 : هرهل دا لمت ىارجا یا هجور هلرخآ

2 Ve 2< ۲ 

= 5>1 ۱۵۰ 
۸ <> ۳۰۰ 

 ۱ ۱۰۰ >< [۳<>۸ 4+ 2۰۳ ] >> ۱۰0۵۸ دع ۳ =

[۱۷۰--۷] <> ۱۰۰ ۱ 
۱:۰۰ ۱ 

 1 4 اقا عاف هنر و الا نا قرف 7

|| 



o ' همئاخ ۱ 

 نوجا ىناوه باس>هرصت# لوصاو نانولوا داي هليرلمهان مر ىلاو ةيسنلا قي رطب برض ۱

 هبت ع نک ىل+ برض هدنشهفاك كنءر وك ذم لوصا هکنوح ۰ یدیا شادا دانا

 . ردشل ر دشل هدایز هسا ۳ مو شر دشلهداس

 ليوحتلاب هيهيدنه ماقرا رالاثم ی ناورو E باسخ یا هدل و و هتشبا

 ۱ E لش بیا

 : لاثم

 2 اس هنسالوا ٠١ - ۱۰۰ خو ٠ نوحا لاصحتسا 20-0 <> ۰

 6۵۰ ۰ ۰ 2-2 6 <> مه

۰ >< ۱۰ 7-2 6۰0 

 40۰۰ : حرطلا دعب و

 [ قيرفتلاب برض ] . [*] رونولوپ
 ۱ 0 ۲ : لاثم

 4 AL ل نوما قلوب ی رض لصاح ۸۸۰ >< اله

 [ ۷۵ — ۷۵۰ حاله - 1١١ اعالو] : 0o ع ةه >< ۵

 "۷۱/۵۰۰ ج ۷۰ >< ۵

۵ >< ۲۷۰ << ۱۵۰۰ : [ ۲ < ۷۵ >< ۱۰ ] 

 5 ا : حرطلادعب

 .["] رونول

 مس : لاثم

 : هلفلوا عبر رب یی + تح بج نوجا قلوب ىنرض لصاح ۵ > ۸٩

 : شن واننا كنيربانو [ ميرو ۲۲ ینب] ۲۲ = ییز رب كنيددع ۸
 ۲۲۰۰ = لثم ۲۲ كنبددع ۰

 ٠6 » تف ناز ۲۵۰

 ۲۲۷۵ : ما دعب

 . ["] [ ةيسنلا قیرطب برض ] ٠ رولو

 . بالنا ءىق ةمدقم - یبطلا ندلافرش [*]



r4هقاب رای آ  

  ۳۰عالم".  f O00 SX ۲۷۲/۲۵۰ £ ۲۵۰ته دکمه 6۰۰۰۰

ETE EE ۰ 0 0 EOE مواد موم 3, eS 

 ۰>0 عومج

 ددعر رگید كد رفم ددعر ردق هارو ۰, ىب رض دیر كك م ر رع كب نييهتلا بعدل

 ینرض هلي ركيدكي هدكنهک مم دادعالهبنرع رج وا ايو رشکیا هقشاب ندنبرض هلبا درم
 ییا نوسل وا هسا رولوا لکشتف ندهن چاق یه قالطالا ىلع . یدلدیا ناب یدعاوف

 هسلا هموم هدعاق نانولوا لوف هدسا وه باح نوجا یرض هليربر كلبك ص ددع

 ) :ردين ا هجورب

 هنيراهب يمص یددع ییا وب نوما كمجا برض هليربرب ىددع کیا نييعتلا ىلعال
 برص لبا یا سم ةفاك كنب ركيدو یبا م هفاک كنبرب و كما قیرف ههدهرفم دادعا ىنعي

 . رديا اضتقا كلبا عح یرازج برض لصاح نانولوب كرهدیا

 كما برض هللا ترد ناسکس ییددع شب یعرکی زوب ًاقیفوت هبیخرک الثم هتشبا
 : ىديا اا برض لصاح ىلا هجورب ًاهذ ددع کیا و نوجا

 كس زکس : زو هرک ناسکس فالا ننام : هام ىف نام
 زو ترد : زود 2 ترد هءامعبرا : هام لا هم را

 زوم ىلإ ١ كلم : ناسکسهزک یمرکی ۱ ۱ او هام: شو لا

 نام رکی و ترد نياع : نیرشع ىف ةمبرا
 او توج : نانگسه رز شب هامسرا : ةسح ىف ناک
 کی و درک زد فيقع د و

 «زوب یلا كرب «زوب ترد))و (كيبزكس) هنانسوهنامعيرا)و (نونامو نور شع)
 (ناسکسویم رکب)و (زوبترد (فالاةسنام) و ( فلاو هتامعبراو

 ترد«زوب ین آ ؛ كسب زوقط .اهدكس «كس زکس قرلمالشاب ندرلهبنیمكوی و كا هدمب
 یمرکب E ؛زو ترد كس نوا ءاهد زو ترد ؛كر نوا ىعو# ؛كم « اهد زوب

 ١ [ فالا ةرشعو ةامسخ ] .. ىديا رونولاوب ىبرض لصاح زوب شب كيب نوا « زوب اهد
 ١ هزوك هساحنا ءدتصومخ فرض هلب رکیدکی كددع ییا هام عهد هاا هفرط

 باسح ىرثك ١ كنءرصت لوضا نانولوا ناس هدنشحش قرض كئيدنه باسح هديراقوب

 ۱۳ رم قلا برش ادا . ىدبا روتولوا لاممتسا یخد هدیاوه



 ۳۳۳ 4۶ أخ

ZZ ۱ <* ۶۵ 

DCN۲ سس  

SENA A۱۲  

1۲ 

 لوا ظوفم ۲۱۲۰ دحوم > ۷۲

 یا ظوفح ۳ اح ٩ دع °

 ]١[ برض لصاح ۰ : عومج

 ع ییا نالوا تالا لرتشم - ۰ یرط رك رکب كدرع یا جالا كاد

 كرتشم ء كلصاحو ريليديا مض هنيركيد ىنارشعو داحا كنبرب نوجما ىبرض هلیرکیدکی "
 مات .رونولوا طفح قرهنولو ىلثم زو هدكنو هر وص ندقدنل | لشتأم دوقع نالوا

 لصاحو كرهلدیا برض هليربرب یرامسق نالوا ردق هنيرلهبترم تارمشع كرلددعوب هن "
 لاصحتسا ین رضلصاح ۲۲۰ < ۲۳۰ الثم . یدیا ربلق هوالع هظوفحم یلوا برض "

 : [۲] یدیا رونولوا لمع یارجا ینآ هجورب ًانهذ نوجا |

 : ردیسهجیتن رب كتقباطم یتآ هجورب هدلوصاو [
 ۸۵٩۷۰ >< ۱۰ 4۱۰ >< 7 ل ه١><بندل جب = ( 2۵۱۰41 7) (م ۱۰ + ن)

 [ ۵۱۰ >< م لل من ]| ۱۰ + ب حج

 بدهد[ مچ +© (۵۱۰4) ت )] =

 « لوالا لصف - باسحلا راء ىف ET ۷ ىبطلا ندلا فرش [؟]

 ب یمسق نالواترابع ندناربشء و داحا كد دعرب لفدچ وا :رد تا هحورب هدیساسا كلوصاوت

 یکح هل هنول وا هدافا هلا )م ۱۰۰ ل ت) ددعول هروك هنکیدلرتسوک هلا 3 قو دوقعو هل |

 . ریل هليرتسوك هدنلکش ( م ٠٠١ + ) هددعرب رکید نالوا زماح ىنقر تأم ىنيع یک ظ

 : هدلاح و

 1۰۰-7 >< 5<[ (¢ ۰۰ + 7) 1ت ] = (م ۱۰۰ 7) (م ۱۰۰ت )

 لامر رکب د .ردلکد یشرب هقشاب ندنسهجرت هب یداع ناسا كتشاطمو هدهدعاق ییراقو هکر ولوا

 هدوا : هلو ین رض لصاح ۲۳۵. >< ۲۵۲ ۰ حج رخت سم ندياسحلا e ىف ةءدقم هن قرەلوا 1

YoY < ۵ل خو ] =  [YoY۳۵ ل ۱۰۰ >< ۲ ><  >< oY 

6۲ <>۱۳۵ 1 ۱۰۰ <> ۲ <> ۲۸۷ FE 

 حج ۵۷۵۰۰ +۰ 7۱۸۲۰ 6٩۲۳۳۲۰



 هقاب را ۳۳۷
 د

 و ىواسم هدددع ىياره كتارمشع هدنبرض هليركيدكي كرلددع ردق هزوب نديم ركب نا
 قسطت یرب ندهدعاق کیا ىلا هجورب هدنربره كرالاحوبو ریلیدبا تقد هنفيدلوا فلتخم
 : یدیا رون ولوا

 یداحا كانيرب ندرانوب الوا نوسجا یرض كددع ییا نالوا تارشعلا ىواستم
 راركت قرهنلا ىلثم تارشءدوقع نالوا كرتشم- كعوحنانولو و رونولوا مض هنیرکید

 رر یداحا ددعا ییاره ابنات . یدیا رلیدبا ظفح برك لصاحو برض هلبا نوا
 6۸ >< ۷ اضرفهتشيا . یدبا ريف هوالع هظوفحم یلوا برض لصاح كرهلدیا برض

 : [1] یدیا یاهجور هيباسح لامعا نالبیاب ًانهذ نوجا لاصحتسا ین رض لصاح

 لوا ظوفحم ۲۲۰۰ = ۲۷۲۰ >< ۱۰ 4 ۲۷۲۷۰ = ۵و >< £ ؛ ۵9 = ۸ 4-۷۷

ASVو ه5 ْ مك دل  BÊ 

 برض .لصاح ۲۳ ]جا هاو هاو هاه ۵ هه هاه و هه ۰ ۰ ه "وه عومج

 دوقع كنكوبوب كوجوك الوا نوجا یرض كددع یا نالوا تارشعلا فاتخم
 یارشع دوقع كددع لوح وک هليداحا دوقع كددع كوس هرض لصاحو برض هلسامشع

 دوقع كددع يبا بنات ؛رون ولوا ظفح و دخا ىلثمنوا كنعومجم كرهلب دیا مض یرضلصاح

 . ىديا ريليدبا عمج هل | ظوفخم يلوا قره ولوا برض هس ركيدكي ىداحا

 لمع ىارجا ىلا هجورب ًانهذ نوا لاصحتسا ىنرض لصاح ۸٩ >< ۲۵ هتثبا

 : [۲] ىديا رونولوا

 لوالا لصف - « باح الع ىف ةمدقم »  ىيطلانبدلافرش []

 : ددع ییا نالوا تارسثءأا ىواستم : هك هلي وش . ردیسهوم اهد زارب كنب ركيد ه دعاق و

 (م١٠1 +7( )م۱۰ + ت )

 : رض لصاح كرانوب هروك هنکیدلرتسوک هللا

 ( م٣ 7)م ١۰ + م۰ >< ت لج = (مام + 7) (م ۱۰ + ت )

 ۲۶ 2681۹, 7)+ ب]م + جب =
 7ت + و عما [(م7+۱۰) + ت] مجد

 ۰ رول وا

 ء لوالا اصف - ¿تالار ىف ةمدق« » : طلا ندلا فرش [۲]



INE . هعاخ. 

 صوصح هرایدم ايو هرلنايامهنوط هدرطاخ كى یلودح تارك لو صا و هبفامعم

 هلي رکیدکی ككداحا هدیرب ندرابش ناك مزال ىسهمئلب هدساوهلاباسح ارز . [۱] یدیا

 . یدیا یرلپرض لصاح

 یددع كرازون نوعا قرض للود وفم دادعا:نالوا مدنق وف .كنسهنص داحا انا

 غالبا هنلثم یسهبنیم كنيربره ندرلددع برض لصاحو رونولوا برض هليربربب یدوقع
 ؛رونولوو ۵+ --۷<>۸ الوا نوجا قلوب یرض لصاح ۷۰<>۸۰۰ الثم . یدبا رلیدیا

 لاصحتسا ین رضلصاح 6۹۰۰۰ قرهنل | ىلثم ۱۰۰ ًايناث 6 ۰ الواكسددع م" وب هدعب

 ۰ یدىا رون ول وا

 یرضاراددء نالواردف هب یم رکی ندنوا الوا مشرف رگ رز لٹ مك م رارعا

 8 ىديا رون ولوا ارح. انهؤ لآ هحور

 هنیرکید یداحا كنيرب ندرانوب الوا نوما برض «نیرکیدکی یددع کیا هلیو
 کیا و انآ . ىديا ریلیدیا طفح قرەنل ا ىلثم نوا كب رض لصاح و < رون ولوا مض

 : هتشبأ . [۲] یدیا ريتلف

 :.یدیای ١ هجورب تايلمع نالساي ًانهذ نوجالاصحتسا ىنرض لصاح ۱۸ >< ۵

 لوا ظوفحم ۲۳۰ -- ۲۳ >< ۱۰ ؛ ۲۳ ۱۸ +

 ىلاث ظوفخم 4 5٠١ تح ۸ >< ۵

 e تر لسان 0 "E عو

 کوجوک 7 کوو ندددهییا نالوا كوو ندشب یر لقاالو كوجوكندنوا ىريره 111 ك

 : هدعاق ىيراقوي هروك هنكيدلرتسوك هلبا ب
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 . ردلکد یشرب هقشاب ندنقیبطت كنتقباطم
 . لوالا لصف - باسما ملعىف ةمدقم - ىيطاا نيدلا فرش [۲] ۱
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 هبقاي را ۲۷۰
 ےہ

 لامعتسا ماقرا  هلدذع رب رکید یددع رب نانولوا هدافا اناسل « كنناوهلا باسح
 هلقلبالوف یتسازحا و اعضا كددع رب و كما حرط ندددع و ايو عج نسما

 . رد.دقماشارب همش هنغب دل وا یتیم هنيدزوا یساسا كمل هلو

 یطباوض و ا « باسح ر نالوا كج هليدبا اتا هترژوا ساسا و عبطلاب

 باسج » كنهبقرشیاملع هکرولوا ینهذ باسح عونرب «یلقرف الکش ند«تختلاب باسح»
 باسح ۱ ردنرابع ندنو هدباسح یرلکدید « روا و ایست » ايو « تحال

 7 : یمن و براش كنق اوع

 ظ نه كبرض برض « لم نالوا ميم كا هدساوه بتاتسح — . ترض

 ییدنلیوسهدهل وا «هدرفم دادعا نم هک مو درفم هنس رادع لن (يسارجا

 ١ ندهبنهدایز اهدوییا هک يم دادعاو ؛ندراددع نالوا لکشنم نده مر زکلا « هرزوا

 ظ ۱ . ردنرابع ندراددع نانولوب بک سم

 ..سجچچم  ددق هوا ندرالوا -- .یرضر بر ایمکی ثنهدرفم دار عا .
U ê 

 «یلودجتارکد مزب نوجا كتا برضهلب رکیدکی یراددع نالوا | [|1| ٣۸|
 نالواشلزاب ًاهدق هکنوج] ىبرلقاال كلودج زمکیدید بعضی  [۱5۱۲/۹۱/۳

 ا ۰۱۱۵ 6 ندفرطییایهیرالودج تارک هرزواییدلور وک هدهبباسح ندفرطییارهیرالودج تارک هرزوایی داور وک هدهیباسح بتک |۱۱۱۲۱۸۱۶)۲۰
 . .ردمزالقلوا شعار زا [ردشنر دا دادتماهسددع ٠١ ند ۸

 ندا روسو یرض O كراددع نالوا ردق هنيددع شا ندر, هدلاحو» .. ٠

 ءدععاق ,Hee هد رض لصاح كراددع .كوجوك ندنواو كوبوب ندشب یک ینجەنولوب

 سا لو ولوا یل
 طاقسا ندددع / یرطلصاحو و «ح رط ندنددع ۰ یکوو ندراددع الوا

 حارط ندنوا یر نه كددع یياو Lb ؛ لولا ظفح ىلاملا یلثءنوا كنقابو «ىلهعبا

 الا ؟ یل هما ظفح ىب ريض لصاح :هلبا برض هلب رب یراددع [ كوجوك ندنشب ] نالاق یاب لبا
 ۸ لب ۷ الاثم هدما وه بابسسح رایدتم .هتشيا ٠ [1] رديل هل | عمج ىظوفحم ددع ییاو

 : یدبا.راردنا .لمع یارجا ًازهذ 0 هحور نوجا قلوب ی رض لصاح

 لوا.ظوفحم هم =6 دعو 4 و عضسالو اچ ۳ ۷

 یا ظوفحم .ج < س و ۳ اچ ۷ ٠١

 عوج ۵ : بولطم
 _ . ىسهيشاخ كنس هغی یجنیپ وا كانسهخس هناکی ك «باس | لع ف ةمدقم» - یبطلانردلافرش []



 ۲۱۹ هعاخ

 : یدلکد رصحنم هلع ییاو یناحاتحا كئناوه باسح طقف

 « لثه چوا كرهليدبا مض هفعض و ددع وا RE ندقدتلا قع كددع رب الوا

 دم شب كرهليديا هوالع ینسیدنک  كددغ هداکو و یلثم ترد قردنلا ىعض كنفعضو ۱

 ظ . ىديا رونولوب هرخا ىلاو

 ىبر كددع لصا ىنعي ىنصن هدكی ون هرک وص ندقدنلآ ییفصن هرک رب كددع ر نا

 ؛ یلثلاتا 6 یس « ی «ىنلث هقشاب ندنو و 2 كروك ذم ددع یعب ىنصن هدكنءبرو

 ییا رونولوا لاصحتنا مدى رع یم یافت « یا یا

 فبعض قيرفت و عج , هدرلنامز ىتيدالوا لمعتسم و دوحوم كماقرا :راطما

 هرح "الاب 6 دل زكقوا - هلرورض ىاحلا - قوس لها هلامماوش ناد فصنو

 رظن فرص هلیب ندنرك ذ كنيدعاوق حرط و عمح هدراباتک ندیا ثحب ندباسح عون وب
 ناولو تابح رب هددادغل هدنرخاوا یره رصع یحدرد هلح زا هنشلا .٠ ردشع ولوا

 ىمدنمان « یفاکلا » ىنيدلوا شمزای ,نیزسکعا لامعتسا ماقرا جبه « كننخرک بساح "
 هدباتكوب هقرقحلاف . ردندهربتعم نيهارب ندياتمدخ هنابثا ینماعدم و « یناتک باسح

 كنوهحب# دادعا بقعرد هرک وص ندکد لب دليوس یتسماساو دوقع « بتارم كدادعا فوم "

 كن یبطلانیدلافرش نانولوب تاسیحرب هدرصع یجزکس هلینبع لاح وو شمع هنبرض
 كنئاوهلا باس هدباتک ییا وب اعقاو . ردشلوروک هدهدن « باسملاملع ىف ةمدقم » ر

 - هدزوا یچهلبدبا تابثا هدیرایا  هدهسا دوجوم دعاوق ىضعب هدنچراخ یثحاب» '

 .ردقوب همش هنغل دل وا ثحاب ندساوهلا باسح هدكنسکیا یه هلی راتعا یمهبموم ته

 کیدنیاسایقو نظ كنبق رشتسم ىضعب «قیرطییدتیا بيقعت هدباتک وب كنيخرك بساحهدرب ١
 همش هنس راکدتا باسح ىارجا انهذ هل ون هل قو كرلىلنانوب اعقاو . ردلکد یایو یک ۱

 ىف هيبأا_سح هحش یه هلکنو ندشدلوا دوجوم « هسانفلا ماقرا » هدرلنوا هددسا قون ۱

 طبض كرك یراباسح كرهدیا تعجایم هراهحول نلینید «قابآ » هدنباحاو رارایا مقر "
 [ ۸602 ] قابا هن هدباسح نلشد یناوه باسح هک ولاح .یدیا راریلسهدیا ارجاكركو '

 . یدیا زلدیا لامعتسا ماقرا ايو فورح هد « هتحنرب هدنزرط

 رصع ىجن زكس « ناهر ىلج كا زمکجهرتسوک یئراق هننقرشتسم ابوروا هدیابو .

 باسح یتیدلوا شمزاي هلمات « باسحلا ملع ىف باشا » كنيشاكلا ىحي ندننوضایر یره

 «ىناحردنم كنس ەخىسن ]١[ ییا هحیلشاب نانولوب هدنداعسرد كباتک وب هقبق هقق این .ردساتك

 هنولوا تعجاسمع هنمسا یشاکلایحم هدليذ [۱]



 هيقاب راك ۱ ۱۸

 هوالعلاب ءزوب ىتلا وب هدىددع چ وا قرق نالاق قاب قره راقج شب ىركي ندزکس
 . ىديا رونولوا لاصحتسا ىددع چ وا قرق زوب ىلا ىنعي ع ومت نالوا بولطم

 ح رط ندنربرب : یدیا ریلیدیا بيقعت لوصا ىننع هدهدنو هحینلک هحرط .  عرط

 رادقمنانولون قرهنولوا طاقسا ندنربرب یرلهمنم كسک ویلا الوا كددع ییا كج هليديا
 راحرط لداح نانولو قرهنولوا حرط ندنركيدكي هنهدرانالاق هركوصو ؛ريليديا ظفح

 ینکوحوک ندنک وون كددع يا یيراقو الثم . یدیا ريليدبا مذ هحرط لصاح یل وا

 هركوصو ؛ ريليديا ظفح زوب نالاق قابو « ربلیراقبح زو کیا ندزو چ وا نوجا حرط
 ؛ رونولوا ظفح هدیددع یدب نالاق قاب قرهنولوا جارخا زکس شعلا ندشب شمت

 رونولود یددع یدیزو نالوا حرط لصاح هحشلیوس رارب راددع نانولوا ظفح تيان

 ظفح یددع ید نالاق قابو ریلی راةبح زعم وعلا ندشب شم الوا دوخايو . یدا

 هل وا قرهنولوب زون نالوا ىحرط لاح كزوب کیا هللا زوي جوا هرکوصو ؛ رونولوا
 . یدیا رلیدیا هوالع هنيددع یدب نانولوا ظفح

 ناسکس ندنددع نقاب نوا كعا حرط ندنددع 24۰ یددع ۲۸۵ كلذك

 نوانالاق قابو رونولوا حرط ندزو شب ناسکس - ندنفجهامهنولواجارخا یددع شب
 ؛رون ولوا ظفح یددع شا مرمت نالوا ىعومج كرهليديا م هسددع يعمل ىددع شا

 تردىددعزوب جوا نالواىعومم كرهليدياءوالع زوي رب هزوب ییایالود ندنوب هدو
 . یدیا ربذلق هوالع هشل شم یل وا زو نالاق قابو حرط ندزو

 كمريوملوب یلثم ییا ًانهذ كلوب هدلاح ییدنلیوس ددع رب .  فیصت و فیمقت
 ىلهوزل كا نوجا باسح و كم رب ولآ ىلثمترد كددع لصایمب ىناثم يا كالثم ییاوو

 : ىدبا ىلا هجورب هسيا قيرط نليدبا سقعت نوجا ىنيعضت كددع رب . ىدبا هدامرب

 زكس نالوا قعض كزو ترد نوجما قملا ىنفعض كنيددع کیا شع زوي ترد الثم
 ترد نالوا ىنعض كددع ییا تيامنو قرفزو نالوا ىنعض كنيددع شب هركوص «زوب
 [ىعي دو زكسو زو] و ىللاو ترد كردهلبريتك هبارا رب یسهو رونولوب ررب ررب ىددع
 . یدبا رونولوا لاصحتسا ىددع زون روقط

 وب وا هلددعرب : یدیا ريليدبا:ارجا ىسكع اما كفصضا مدودنصوصخ فیصتت
 قرهالپ وط هبهرآ رب ًانهذ راثوب هدعبو رون ولو صن كنهبت مره قروإينالشاب ندنس هب سم
 . یدبا رنلیوس

 انه و تا
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 ۳۷ ۱ هعاخ

 شب ذوب جوا «یک ییدنلیوسن الا « هدرلکروتو [ زو جواو شعو شب ىنعي ] هائلثو
 . یدیا رونولوا تئارق هيد شب

 ليد هلا هکر ءامسأ یدادعا هسيع ءامسا هل.طرش قمالودون وا قرف وش ىدمش

 : ملهيليا ناب یدعاوق ىسهيباسح لامعا كساوهلا باسح كرەديا

 ندرب ىسهفاك ايو رشيكيا رشيكيا ايرثك ١ ددع جاقرب نالوا بولطم یی .  عم
 نالوا ندسنج ینع «قيرط ییدتبا بسقعت كنالماعم بابرا هدبابوب . ىدبا رونولوا عج

 مر نوكوب المم .یدیاترابع ندكم ريتك هب هرآ رب یدوقعو هدعلو ندکعا عج ید وّمع

 : زمکیدتبا هدافا هلیا ماقرا

 شب شم زون جوا — جالو

 زكس شعلا زو ییا د

 زوب یکی هليا ذوي جوا قرهليئالشاب ندراهبتيم كوبوب كا نوجما عمج ًانهذ ىنرلددع
 هللا شمت ًابقاعتمو ؛رونواوا طبض هدنهذ دوخایو هدلا هلبا قمراپ اي زوم شب نالوا یعوم

 كرهليريو هزو شبنالوا طوبضمه وا یزو كزوتوا زوب نالواىعومم كرهلبديا عمج شعلآ

 تیاهن ؛یدیا رونولوا طبض "ةفوم هدزوتوا یقابیکییدادبا ظفح زوب یتآآ نالوا لصاح

 نالوا طوبضم هوا ىنوا كنیددع چ وانوا نالوا ىعومم كرهليديا عج زکس هلبا شب
 هدزوا قلوا داحا هدیددسع جوا نالاق قابو رونولوا غالبا هقرف كردليديا مض هزوتوا
 هروک هرب رع دوقع دادعا نالوا ظوفح هدلأ هدلاح وب . یدا رایدیا ظفح هن

 : نالوا بولطم هج وقوا وضود - هکوچوک ندکو بوب هروك هزبو - هكوبوب ندکو ج وک

 چوا قرق زو ىلا یو هاو نومراو ةثلث
 ۱ . ىديا رولوا شادبا لاهحتسا یم لصاح

 یرامسا كدادعا هلیوب عج ناليبإب هلبا قمراپ ايو ًانهذ یرب ندتیلهاج تقو هتشيا
 . ىديا ترابع ندعم رب نانولوا ارجا هليسدطساو

 - نوسلوروکزت اج ريبعت - كوج وکی ضعب هداننا ىنيدنولوا ارجا ىلمع عمجوب هيفام عم
 زو کیا هلا زو جوا الوا هدنمج كددع ییا ىيداقوب الثم . ىديا یبلسای هدرلهلبح

 قرهنولوا مض شب ىركي هئيددع شب شمن هركوص ندقدنولوب زوب شب كرهليديا عمج
 شعلا ركيد لدب کوب طقفو . رونولوا ظف- زوي ىنلآ نالوا یعومو غالبا هزوب هدوا



 هيقاب را 05

 ۱۳و ا هلي رک هایم لوصا دادعا هقناوه ناس ن .رارقا
 هرزوا ییدادبا ناسرد هوا : زاعولوا هارا هلبا ماقرا هدهسیارونولوا قیرفت ندنرکیدکی .

 یخد هدیناوه باسح ندنشیداوا یراشعا «دادعت لوصا نالوایراج هد راب ىع مدقلانم

 یهو ترابع ندنسیلاوت كنهيلصا ينم وا هلیرامان تأم «تارمشع < داحا دادعا بنام
 . ردربتعم هرزوا قلوا لثم نوا كنهبنم نلک لوا 0 بم 7

 هسصه ىددع هدكیو هرزوا ییدنلپ هوس هد یدنهلا باسح هحنلك هد ۱

 تارشع دوقع « ندراددع نالوا ردق هزوقط ندرب داحا دوقع . ردزوقط مع

 00 رو ىلا زو تام دوو نداد نالا: كب + نوف
 ]١[ ۰ ردراع ندنراددع

 یعرکی - هدلاح تققح طقف - کیا نوا هدئدزل برع ناجاع هسا دادعا “یاسا
 هدافا هل رر وص كما بكرت یمسایع کی و ید ن آلا یسهفاک كدادعا هك ردترابع ندەلک

 مر زوقط هلبارفص « حسب ددعر یه نانولوا روصت هدیدنه باسح مک هن , ردودكم دبا

 2 E هنارا هليسهناعا

 فلا هميم كوبون كا نالوا ىصو_صخ ع مسا رب هدهد راب ىع یک ینیدلوا هدزب ادق

 ویک تیک كس نيكد نوتلیم نوکر ا یدیا ,تانب نشب
 ادب زمکیدید زابایم نوکو هنيو ؛ یدنا ريلسد « كيب كس » هدهدزب ۳1 یراکدید

 هللا هجووو ريليربو نان «كس كرب كم» هدهدز و فلا فلا فلا را هن وایم

 لوصاب رع ًامامت هدهطش و ىدادعت لوصا كروت مدو نيرانب . ىدياريليدبا ماود هينارص

 ؛رونولوا هدافا ددعرب یقرهلمالشاب ندهمنیم كوجوك كا هدرابرع هددساقفاوم هنيدادنعت

 . ىديا رونوقوا هلا ءدب ندنسه ص كوبون كا ددع رب سکعلاب هدراکروت

 نوعسو ةسخ هجلوا رلبرع ینددع ۳۷۵ زمكيدتيا هدافا هليا ماقرا ًاصوصخم الثم

 هوددناع هبوهذباس>نليربو یان یئاوه باسح لكد هبیضو باح ناديا هدافا هلا ماقراو ناد
 ا .ىح رک بساح ٠ ردقو عاجترا رب یک ىلوبق كنهيناثون لوصا هليكرت كنهيدنه لوصا هدنو

 ناياملوا حال صا حاتح هلثروصرب چیه و نالوا سموم هن رژ وا یامعتسا كن هب دوه مارا هب یضایررب

 هز كمآ رب دتا سبسأت ىناوصاقماي باسح هليا تالك ًاقيفوت هرليلنانوب زكوفزت ىلىىضو باسجر

 ةكدليا دع زسموزل ىنمؤقواىتامااطم كننيق سثتسم ايوروا مدنقح باتکوم هيلع ءانب !ىدلكبيرغ كي

 ییا ناولو هدارو كن«قاكلا» سكعلاب . كدمهتسإا هل كمروك ىنهجرت رک ذلا فلاس مبطلابو

 ی زهتعانق ىدنك كرمديا ذاحما ربهر هزع دنک ىرلرلا رکید شازاب هدلوو و ینسهفول وم ةخسأ

 ۱ ۵ كدروك بسانم بلا جرد ه٤ اخ و رار هلا ىنيهاربو لئالد

 . ردفلاخم هبهلج ىغرك بساح هدهطق و []
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 مما اچ

 ىناوهلا باسح
 لاومالا باسح ةيفرك هم فرعت لعومو »
 قرط ا-هلو ةباتك الب لاخلا ىف ةميظعلا

 ةيباسلا بتکلا ضعب ىف ةروك ذم نيناوقو
 رافسالا ىف راجتلل عفنلا ميظع ما اذهو

 نوفرعيال نيذلا ماوعلا نم قو_سأا لهاو
 راضحا نع اوز اذا صاوخللو ةباتكلا

 « ةباتكلا تال الا

 [ ہونا ف شك ]

 لامعتساماقرا نوسلوا هسيارولوا هدلکشو مان هنيه «ىناوهلا باسح ايو ءاوهلا باسح

 لو ناوک بانح . ردملع رب نیم یسازجا هساشخب ةيداطأ لامعا ًانهذ « نیزشکشا ||
 نلسد « دوقعلا باسح » کی دیا ترادع ندیاسح هناکی ییدلیا تمجاص كسان نکا "

 كئيدنه باح اءقاو .یدلکد ىثرب هقشاب ندنص وصخ لكش رب كيوب هدیاس> قامراب ۱

 هجنددع هفامعم و ؛نالوامورح ندنباتک یلامعتسا كنيئاوه باسح ءرکب ود ندنعوش |
 باسح هماللسا ناساح هدهسیاشلاق رصحنم هتزاجتو قوس لها ,نانولوب زئاح ىترثكا
 هكهدتزوصرب ۰ ردراشهامرود یرک ندکمنا تمهفرص هنصوصخ ىعامتاولاكا كروكذم '

 ما طرب ىواح ینساوقو دعاوق كياسح عوو قىارأوركاوش اهد و هدب رحم رصع یج درد ۰

 نايك ین دل وا شم زاب هليمأت «قاكلاد كنخ نک فدا اک .ردراشمريتك هدوجو راباتک ق

 بابسح رب ثحاب دب اع ه یناوه باح یال :میق مف - هرزوا يیدلدیا ناس هدهلوا

 .[1] ياك

1 

۱ 

 هر هجن ندنفرط [1106126112] ماهشوه هدنراهب دالبههنس ۱۸۸۰ - ۸ باتکو ]11

 باتكو ود :هدنقح باتكروك ذمهديديولقسن ۲ | دنارغ ىرتان لوپ قرشتسمنایوقوایهجرتوب .ردشادیاهچر

 هکر دنق د رظن بااج هلتهج وش هلا .ردباتکرب نالوادعاسمهقیقدت ىنكيدلدبا میلعت هل روص هن كاسح درب[
 هدافا ها الك. قانا نالوا رئاد هدادعانيزسقمزاي قرر چیه CN غ5 و فلم

 هرن سه لک ندناسایتقا نایدیا ندرللد:ه نوجا عوحر هب هیات ول عبانم هقشاب ندو . ردشعا

 یدنهباسح ءهلئسم هردفلاخم ایلکهزمتعانقمزن یرکفو كيبلااموم هکردشعد «ردشملياص يلخم یا

"1 



 هيقاب را ۲۱

 وب هرکوص ندقدنولوا مض هسیدنک یددع ٤ هليا قصن هکردددع یناه س ۳
 ؟ نوسل وا ۰ یصاح هساا رولوا تج هلیدیا مف ىددع ۽ هلا ییصن هن هدكنع و

 قاب هع ولوا حرط ٤ ندنددع ۲۰ نالوا مولعم الوا هحنجوم یسادؤم كلاؤس و
 ترابع ندنن وكي ىنصن كعومج و هلی ىعومم 4و ىنصن هللا لوهحم ددع ءىددعإ7

 ىنصن كعومم «نالوابک ىم ندنددع ۽ و ىنصن هليالوهجم ددع» هدنددع ١ ندننجالاق

 ه ل نانولوب هسيارولوا كج هديا تيلثت ىددع ۱٩ هتشبا .ريلك مزال قملوا لخاد هعفد ۳
 ه ل وبو ؛ رولوا ینصن كنءومم ىددع ٤و ىنصن هلبا لوهحم ددع [ ثلث ربو شب ]

 هنعومجج يو ىنصن هلال وهج ددع هدىددع 0 ۲ ناولو هسا رونولوا فیض هدىددع

 ٩ ج نالاق یاب هيا ريايديا لیزر ىددع ۽ ندنددع ٠١ ي ىدعا .رونولو ىواسم

 كنف_طن كلوهحم ددع هل رکید رع ايو ىواسم هنعوم ىنصن هللا لوهحم ددع یددع

 ۲ + نالوا قجهنولوب هسا ريليدبا تلث ىددع 5 چ نیرانب ٠ رولوا لداعم هلم جوا

 هنددع غ ځ نالوا عض كنوب لوهجم ددع ندنجهلوا صن كلوهحم ددع ىددع

 ۱ [۱] ۰ ربلک مزال قلوا یواسم

 لامعتسا هدنصوصخ لئاسم لح هلسهطساو باسح «هيمالسا نييساحم = . هيل

 قیرط یجندردوب قمنا . ردراشا هوالع هدهحاسم قیرط «هقرط جوا وب یرلکدلیا
 هبهسدنه یو صعود اهدو ندنخیدلوا 3 هن رام و حطس كندمسحم و هيوتسم لاكشا

 یاملع ًاتاذ . ردشلدا رظن قرص ندنرکذ هدارو كروك ذم قيرط ندنغیدناو دام
 لوصا - نانولوا و. قرهلوا ىراع ندناهرب  دعاوق یراکدرو هدلو و كنهيمالسا

 جوا رکید نانلوا نایب هدارونوجما لوهح جارختسا . ردلکد یشر, هقشاب ندهحاسم

 یک یرلکدلبا فيلأت رلهلاسر هجم رب آ هبمالسا نییساحم هدنقح یرب یهكلرانوب هجنلك هقيرط
 [۲] ۰ ردرلشلا هوالع ءدبابررب هح را هنس راباتک باسح

 ]١[ هاو حرش» : یشعص «

 . هنولوا تعجاسمع هرالاح هجرت یهدلیذ [؟]



3۳ 
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 يكل ملط ار
 نييساحي نوجا لوه جارختسا «لوصاوب نانولواداي یخد لما « و 7۳

 كنهلئسمر «دصقم ندس اعتو ليلحت قيرط .ردش رطرب كوص ىراكدليالامعتسا كن هبقرش

 ندکلا لاصحت سا ینولطم هلبسارجا هسوکعم لامعا هشیرزوا مولعم هير هنساووم

 كن هبمالسا نييساحم ٠ ردلوصا رب نالوا لمعتسم هدزعاسردت نالا هدو کر دنرابع

 نلیدیا فداصت دن نوجا حاضيا ی رلکد سا قسطت هلب اسم یک هن ىلوصا 0

 ی رد اوروک بسام ی رد هءاروب كنحاق رب قره الشاب ندب راطيس لا كلئاسم

 1 ؟ نوسلاق 4 قاب هجنلیدیا حرط ندنسیدنک ىثلث هكردددع کناه - ۱

 ثاثییا هحینلب دیا طاقسایرب ندبو ندننحه ولو ثلث جوا هرورضلاب هدلوهحم ددع

 كنو ندشیدلواترد هدیناییاكلوهح ددع هحنجوم ىسادؤم كلاؤس هكوب لاح ؛ رلاق

 هجنولوا ۲ ىثلث كلوهجم هتشيا .. ريلك مزال قلوا ین رب كلوهحم یددع ىكيا ىنعي .ىنصن
 ْ [۱] . رولوا 5 ىنعي ىلثم جوا كيوب داوم

 هركوص ندکد لدا م ۲ ه رض لصاح و برض هئسفن یدک هک ردددع کناه بنا ۷

 0 : هننرژوا ° ىو مهل ادعب یددع ۳ هدهفعصت لا و و «ریلیدیا فشضت ىعومت

 ؟نوشا روهظ ۵۰ هسا زا تر هلا ۱۰ رز جراخ ناب ولوت و

 كجهليديا مست هللا ۱۰ یددع ۵۰ ىنعي هلصاح هجا هجنیجوم ینمادوم كلاوس ˆ
 .رولواتمسف جراخنانولون ند « مست هنیرزوا ه» هدلاژونیددع ه قجهولوب هسیارولوا

 یددع ۲۷۵ نالوا برض لصاح هسا روئولوا برض هللا ۵ هني هدیددع ۵ ون نران

 ندددع ۲۷۵ و یدعا .روولو ترابع ندنعوجم «یددع ۳ هلبافيعضت لصاح» ىهدلاؤس

 فیصتت هدو ندنفجهلوا فيعضت لصاح یددع ۳ نالاق یاب هسا ريليدبا حرط 3

 [ بص | قرض لصاح هل.سفت ىدنك كيولطم ددع ىددع ۱ ناقيح هسا رونولوا

 نالاققاب هعولوا حرط ۲ ندنددع ۱۱ هدلاحوب . ريلك مزال قملوا ىواسم هنعومت ۳ هلبا

 نانولوا لاسحتسا هجنتل آ یلص ردح كلو هلتهج ینجهلوا یلص كل وهم ىددع ٩

 . رولوا ترابع ندلوهحم ددع « یددع ۳

 ]١[ هاب » حرش : یشع « .



 : نيراسو ندنفحهلوا

 ۸ = ضورفملاة جيت ه = بولطلاهحش ۸ = ضورفم
 ۱ : ندنفیدنولو

 ۰ رونولوا لاصحیتسا

 : ردرا شد ید 4 تافکلاب قنرط 0 هني اطا قلرظ هف رش یاملع :  هات

 مسد ندنراتیاهن كنبقالتم طخ یکیا كرلاتطخ هلبا راضورفم « بیس ههیمسآ تروص و
 نانولوا فطع هلوهحم هققملاف . ردسالزاپ هتل آ ايو هنیرزوا هزاوتم طوطخ نانولوا
 هنمنشت هنازمرب كلوصا وب ىسدعبا لوح هدكرلاطخ هکدتبا لوحت [ راضورفم ] راتمق
 اول af یدولو ررح كارااطخ هليا رلضورفم هنیرارزواو « شاوا بيس

 ۱ . ردشع ولوا قلت یک ىرادهذك كنازيموب



 0 0 ا
 هحنلیدیا جارخا ىنصن كنفصنو صن ندنسیدنک هكددعزب هقيقطاىف .ردندلئاسم نلسهنولوا

 : هسلوا كجهليدبا ضرف ۱۲ لوهحم الثم هدنلاّوس ؟نوسلاق 5

(Diمدح ساد ۰  

 : ندننحال وا

 ۱ ۱ . [1] رونولوب

 نيزسكمما ثاريا للخ هنیرلباوج كرالاؤ-عون ىجنرب اینک |هیقرش نيبساحم هيفام عم
 هليا یال هک لاؤس یجنرب مكهتن . ىديا راردیا لح هلتدوص وب ليوحتلاب ىنرلادؤم
 ؟ردددع کناه نالواغلاب هسددع ٩۰ هدلاح ینبدنول وا مض هنس رز وا یدنک ىعومج دحاو

 روهط ۹ e هناي دنا مض ات هئسدنك هکر دددع يداه د هلمنع ٠ ىديا هديزرط

 . ردرار هلکعد 6 ؟ نوا

 ۹ بولطم ددع الثمو ندنغج ه.املاق مولعمددعهدنلح اد لاوس هروك هنعدق رب هآ هدلاح وب

 : هسیا رولوا كجوهليديا ضرف

 : ندننجه ولو

 ۰ رون ولوا لاصحیتسا

 لصاح و و رونولوا مض یر هنسدنک هک ردددع نامه » هكلاؤس یحنکیا كلذک

 ىواسموددع وا یاب همساا روت ولوا ح رط 6 مر ندک دلدبا هوالاع هدى جوا كمض

 ین جوا كنعومج ىبرو هلیسیدنک هک ردددع یيناه » یدیا تراسع ند ؟نوسل وا

 ۰ ريلس هن ولوا هدافا هدنز رط ؟ نوسل وایواسم هسددءع ۵ یعوج هسارو ولوا م هنعلز

 : هسلا رولوا كحهلب دا ضرف ۸ بولطم ددع ض رفغلاب هدلاح ون

 ,نيئاطحلا باسم تالوهجملاجارختساىف - مبارلابابلا  «هيئاهب حرش» :یشعصميحرلادبع [۱]



 هبقاب ران“ ۷۹۰

 :ردراشمما قیرفت هعون کیا ىلئاسم نانولوا لح هلبا نيئاطخلاق يرط هبقرش ناساح
 ثكع الح یئاسم عوو هک ردا اسم ناولو مولعم ددعهدنشام فالاؤسو هدنلخاد لاؤسىرب

 . زکلایو نایالوا مولعم ددع هدنلخاد لاؤس ىركيد . رولوروك موزا هضرف ییا نوجا

 ۰ ردصاک ىراشخا اطخرب نوحاقلو ین رثباوح كرلت ون هل ردا اسم ناولو ددع هدنتیاهم

 : هدلاح ىنيدنولوا عضو هب هلداعم یمهحقحآ كيوب

SSF 00 ( 

 کیا نواس و ضرف ییا نوجا لئاسم نالوا رحم هتسهلداعم الوا ةهجردرب هدنزرط
 ۳ یم هل داعم سکعلاب ۰ ردراو موزل هتس همجنس كياطخ

 )۳( ل = س م

 بولطم هققلاف . ردقو موزا هنسهمناس كناطخ ییا نوحنا لئاسم نالوا هدنلکش

 كرهليدنا ضرف یددع ب رب ىددع سس نالوا

 ۱ : ندنراتبسانم (۳) هلبا (۲) عبطلابو ؛رونولوب

 ی ی ور

 ا

 7 < ب >> س

/ 

 هس رادقم 7 « ضو رقه » هيهالاسأ نساحم هس رادقم بن هنشلا . روت ولوا جارختسا

 : كرەرو ى رامات « بولطملا هحش » هدهنم ولعم ددع ل و « ضورفملا هحش 2

 / بولطملا هحیش >< ضورفم ۱
 1 - مدس تب ولطم

 ضورفلا هحش

 لح هدهلتروصو لائم وص ک هدب راق ون مکه .رد ربشعا لئاسم لح ًاقيفوت هروتسدرإ یک



 ۲ فا تاب

 : هققل اف

° © ۳ 
 هدو- دی[ تب بو

4 3 ° 

 ضورفم هداروب هکی دیا راردیا هارا ىلا هجورب هقرش نساح هد هتشيا .رونولوب
 ۰ هدیدکیایه یالود ندنکید ر و صفا یاطخ لوا

۱ >< 

 [١]؟نوسلاق  هحنایدیا حرط ىنصن كافصنو ىنصن ندنسدنک هک ردددع کناه ۳

 : هدلاح و . )مدیا ضرف ۲ ین ولطم ددع و الوا

 ماد سا 1
 لوا ىاطخ ندشیدنولو ناصّقن ۳ ندنددع ٩ نلك مزال یساع ولو هدوو ندتغجملوا

 ۱ . رولوا ۳

 : هدءدلاحوب . ملهيليا ضرف ۱٩ ىنولطم ددع ًايناث

 ا ب بس,

 ٠ بولطم ددع نراس . ردناصش ۲ ند " هس هدون هک رونولو :

۲ <>۱۷ -۳<>۱۹ ۰ ۱ 
 (  ۱سس و = ۱۲

 ی ا
 ه هققل | یف . رولوا

۱ ۶ - ۷1-۱۲ < 

 . ىديا رونولوا ریرحو مظنن ىلا هجورب هدلاژس وب .رونولوب

١ ۷ ۳ 

۱۹ ۱۲ 
 لا

 « هّشاهب حرش » : یشعص :يحرلادبع []
۱:  1 

4 6 ۸ 0 



 هيفأب را ۳۰۸
 س

 ( طخ ییا هرزوا ييدلرتسوت هداکش قد ی هلسمرب هليوب هيهالسا نیساحم اخ

kK 
  هتسوایرااطخو 11 یراضو رفملرهدیامسر یزاوممقتسم طخ رر نا كعطاقتم

 هد كنيددع ۰ هلا ٦ ركيد كسددع 5 تروصو هک ی دیا راردبا رب رحمت هد روص كح هلك

 ۱ 4 . ىديا ردا تمدخ هبه ارا یکح هلب دیا برض هلددع۱

 والع هب هش وہ جوا كنع و و مح یر هن.ددنک هکردددع کناه بس ۷

 ۲1] ۰ نوسا وا یواسم هنسیدنک حرط لصاح هيا رونولوا حرط ۵ هرکوص ندکدادیا

 ۱ ىسادؤم كندلئسم هدلاح و . مدیا ضرف ۽ الوا ىنولطم ددع

 ۱ عت و ع م6 + )+4

 هب ىدمش هدر .رولوا ١ س لوا یاطخ ندنكج هلكمزال قع ولو ۲ هک و لاح ؛رون ولو

 بک د )هدا ضرف ۸ ىنولطم ددع اقفوت هب یشع ص

 ۱ ۱۱ > 0 - >> (۸+۲) +۲ +۸ سست سعی ۳و ۳ یو ت

 .رولوا محم = ۱۱ هدیناتیاطخ ندنکیدلکمزال قعولو۸ هک و لاحو ندنفجهنولوب

 , بولطم ددع هبلع ءانب

 0 ۱ >< مال م دع ع
 ا وا ت س

 4 ۱ ل

 : هلثسم وب نالوا جرختسم ندنس « هاب حرش » كنيشعم [۱]
 Sete ۱ 7 ١

۳ PUL FA ت10 ىلا OP TY TD نا # ا 



 لن یا باب

 تچ + و

2 
 7> ج 7

 لاثم چاق رب جرختسم ندهساسح تتک زناد هنکیدل دا قیطت كرلهدعاف و یدمش

 ب لهدا دا ريا

 غلاب هنيددع ١ هدلاح ینیدنولوا مض هنیرزوا یدنک یوم دحاو هبا نال -

 ؟ ردددء کناه نالوا

 : هحنح وم E كولم دنا

 ۱3 ۱ + ع بنو ۱

 . ردولضف ٩ ندئددع ۱۰ نلك مزال ىسام ولو هدو هکرولوا

 (دئاز) 1 = لوا ىاطخ ؛ ٩ = لوا ضورفم : نيران

 او 7 AN دما ٠ زد ضرف ٩ ًاقفوت هب لمآ هنس ی ولطم ددع بنات ,

 : ناولو هر

۱۱ ۱ +۹ 
 . ردهلصف ١ ندنددع ۰ هس یددع

 : نولطم ددع ندشیدلوا

 ۱ || ۱ 1 ٩ <> ٩ -- ٩ <>  ۱ل مك ۹ ۳۷ ۲

 .رولوا



 هيقاب“ را ۲ ۱ ۳۰۹

 ١ برض هلبا یاثیاطخ یلوا ضورفم الا ؛ ثللانیست قرف نایند «یناتیاطخ» کهدننب
 ظ برض هلا لوا .ئاطخ هد ىناث ضورفمو یرض لصاح نلسد « لوا ظوفحم » كرودبا

 . ردن رابع ندكملا باس> یرض لصاح نليند«ىناث ظ وفحم» كرەدا

 با لوو نالوا ی امم «.یسازندتهم ناصقناو هدايزیسکبا سهزلرلاطخ کا
 كا مس هليا هلضف یهدنن نئاطخ ىلضف یهدنس ىلاث ظوفح هللالوا ظوفحنوحما

 ١ یا ظوفحم هلا لوا ظوفحم هسیا ندنتهج ناصق یرکید « هدایز یر كرلاطخ دباشو

 . ردیا تیافک كما مسقت هنعومم رااطخ ىنعومت

 ندا نيدو « ت لوا ضورفمو رولوا كج هل دیا لش هريج نال هدعافو هتشيا

 : هلا رولوا كج هليرتسوك هليا 7 هدىناث یاطخو « تب یا ضورفم ۰ + لوا یاطخ

 هروک هی راق دلوا هدنتهج ىنع یرلاطخ 5 ع ج

 71 م م ت

 72 دهب هنن ۰ هبسه بیا ان

 ۳ CES 2 دينيس ل
 7 سس 7 7 لسع 7

 3 هدوروك هد راقد ولو هدنی> بام و
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 | 2. 7 یا ضو رةء» ««لوا ضورفم» یراراد-2م ات نالو'لخاد هروتسد یياو .رول وا

 ۷ روت ولوا داي هليمان « یا یاطخ » ۰ « لوا ىاطخ » هدیرارادقم

 « نئاطم اقیرط »و نالوا لمعتسم هدايزكب نوجا لح كنهماسح لئاسم هدننابم امدق هتشيا
 رقم نو ىناسا كاوسا نائولزا همن

 7 نوجما ىساملوا هيقيقح تميق كنتميق نانولو هللا لوصاوب كوه هد*با.ح "هلئسم رب ق1
 "ا دوخایو ىسهمتا جاتنا ىنسهلداعم ىلوا ةجردرب ىللوهجمرب ندنرظن ةطقن ربح لع كنهيباسح "هلئسموا
 1 كدكو اهدو یجنکیا هد رب دقت نا . رددالو مزال یساعولوت ER ر ثح هلی | جاتنا یو

 ۱ ۱ یلا صحت سا هدر هجي ؛ ىلح هلا هروک ذم لوصا كنهباسح لئاسم كدوديا جاتنا یهلداعمر ند حرد

  هدیرلددع نانولو هلباژلنو و كردلب ريورلتميقبيرق هنس هبقبقح تمبق هنلوه# س هکر کم .ردلکد لاک
 . «نوسلوانکع كّتالاصحتسا هب رقت تمقر نوجا لوهح دارهلبامضو هراروت.د ییراقو رارکت
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 ف ىلاث بأب

 ضورف » یلوهحم كنهلثسمالوا لوصا نانولوأ ناس هدهداس بتک نوما كنو
 6 ابا هحش ناب ولو هروک هن-ادّوم كن هلّیسم هلکن و و كما ضرف ددع رب نليد « لوا

 قرف نالماد « لوا ىاطخ » ی هدنش هح قجەنولو هلا ددع نالوا بولطم لصا

 هدهلکنوب كرهدیاضرف ددعیجنکیارب نايند «ینانضورقم» ىلوهجي هنب ًايناث ؛كلساطبض
 هحیشقجهنولو هلا ددع نالوابولطم لصا «هليا هحبش ناولو هروک هنسادوم كنهلئسم

 بسانتم هللا لوح رادقم كنلوحتم س كئاضافن ب( ا س ( تب ) اب ىنعي كتلو# رادقم كنبات

 : هدوا هکردد وح وم اعاد هديصوصخ لاح رب طرش و هتشا . ردمزال یماع ولو

 =( س) ا
 طخ ر ىسهلداعم (۱)هدلاحو هقيقألاىف .ردلاحىتب دنولو ترابعندنسهلداعم الوا 4>ردر كنهلدامم

 تک كنبات ( نل )ا یالود ندتميق کیا نانولوا فطع هناوحتم س ندن كج هدیا هنارا یمیقنسم

 . رولوا بسانتم هلبا لضاغکهدننیب تمیقییا نایریو هنلوحتمس لضافن یکهدننپ رلتءيق ىجدديا
 : یتسهلداعم الوا هحرد هو = (س) ا یدمش
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 هبقاب را آ ۲۰4

 نيئاطخلا قرط

  ندهللاع تاحردو هدهيعطت تروص یهیددع لئاسم عونره یللوهحم رب ندالوا هجرد

  هرابلقرش هما و نالوا رادم هاح [۱] هدهس رقت تروص یهباسح لئاسم نالوا

  ندرالنانو ًاتاذو هدکعا فارتعا ىنويضاير برع تاذلابیو .ردشعا لاقتناند را ہل ده

 1 ردودكم هملدبا فداصت' ه ه رقف رر چسه راد هش رط و هددس أ[ سح تلد ندا لاقتنا

 ]١[ هوم رد دیس نھ ی دو اح ىلوهجم رب هرزوا ینیدلوا مولعم : مدیا حاضیا ىبهطقن وب حسابه 

 ًارصتخم هسا رولوا كح هليديا هجرت هربح ناسا :

 )۱( = (س) ا

 داو « كعد كنا لح ین هباسح ا ۳ هلب و .رولوا رحم ه هلداعم رب نانولوا هبارا هدنلکش

 ددع ب ر هيرب لی وهم س ىهدهلداعم ون الوا ٠ ردکعد قلو ددع رب هديروص كج هديا قفاو

 نالوا بولطم روت ۲ ذم ددع هسا ردا قفاوت هيهلدا_عم یددع نو E هدا لوبق ىنمولعم

 دداا (ت) اب هل رخآ رييعت ء زما قفاو ههلداعم ددع و ایرئک ا طفف . رولوا ترا.ع ندلوهحم

 . ردا فاغردق ج + ندنو قرهيااوا ىواسم هئيددع هى

RE۱  ه هلداعم ددع یجنکیاو رک |. هیلیاهب ر 2 هدهلداعم هدیو و 4 اهدیددع  

 یجنکیاو هعف درنک اطقف .رولواشع ولو یناوح كن هلثسای و یرذح كتهلداعم هسیارولوا كج هدا قفاو

 ۴ . ردا قرف ردق + ن تم ه ولعم د هع هو هدیسهدافا 0 ۳ نرانو ؛زغا قفاو هدر دع

 ادق كعبات ون هدلاح ییدلرمو تميق ییا یک ہد ءب هناوحتم س هدنعبات ( س ) ا هتشيا

 ۱ : ىنعي رونولوا ضرف بساتت هلیلوحت رادقم كناوحتم س ىلوحت

 5 يباح سن )ا = ( یا

 ۱ تنس نس 6تا - سا
 : ندتبسانم و هسا رولوا كاج هلب دب | لوبق یغیدل وا

 ی یر یو

 ۱ : ايو

 00 ا7ت  [(ب)لاب رولت [(ت )ا دس هو]ب
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 جاد (برزا(تزا
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 ۲۰۳ یا باب

 یرادسقم كنهداح 'كيبس هليا [ىرايع هيلصا “کیس ] طاريق نالوا لوهحم نزادمب و
 [1] « رونولوا جارخیتسا هایش رط هيسانتم ةعبرا هنب

Ka »نالوا هدنما:م صلاخ رز هسا رو ولوا دارم یرامع ىنعي ىطاريق كنهيلصا  

 زوقط نوا نالوا عومج قرهنولوا عح ددع ترد نالوا هدنماقم ساح هليددع شب نوا

 ۰ ی .رولوا نك لست هل وه طاربق كطاربق تردی ركب ىتدسأ هسددع شب نوا كددع

 لوه# : ۲۶ 8 : ١6:

 . «روأوا ۱

 هدراطخا رب قحم تياف فلّوم هدنتباپن كنهلئم و . تاروسک باسح : یوبنلک []

 هدانروا [هلوک یجنکیا ىنعي ] هثداح كيس «جایتحا [ هتاباسح ىنعي ] هفلکتوب» هکرود : ردشء ولو "

 ندلاقثمزو یرادقم قرهنولوا نزو هسا رولوا دوحوم هلوکیجنکیا ۰ ردهدنروصینیدااوا دوحوم _

 ندلاقثم ۱۰۰ بونولوابرض هليا ترد رادقمو .رونولوو ساحت نایولوا جارخا یاب هعینایداح رط 1

 . « رولوا ىلاقثم صااخ رز قاب هدقدنولوا حرط



 1 هیقاب را آ +

 : هلقلوأ یک یس هنامز 35 كتعام ۱۲ یتس هسددع ” كنءددع ۷

 ۱ لوهح : ۲۲ : : ۳ ۰ ۷

 . رولوا شلاق هققد ۵۲ تعاس ٩ یقابو رون ولو

 ٩ تراع ندن:طواخم شاخحم هلا نوا هد_تزو لاقثم ۱۰۰ و لوهحم ىراع س 1

 جوا قاب هركوص ندكدلديا جارخا ساحن یهدننورد قرهنلآ یبر كن [هطوك ] کبسرپ :

 هدیرابع كنکبسیجنکیا نالوا لصاح هلت دوصوبو هسل ريدشي راقدلبا طواخم مدر ۲۰ ]1[.

 ؟ رلک مزال قلوا هن یرابع كنهوک لصا انجن هساوروک ینردلوا ٠

 ۱ جوا وا كع و یار چ وا كا هلياصلاخ رز دود وم هدهباصا "کیس ظ با وح

 جوا كن رادقم صلاخ رزهلغل وا 55 یس هي ددع ترد كنىددع تردى رگبیاسآ همب ر

 : ندنش دل وا ملت یالوا فى یاس هسددع یمرکی كاسددع ترد یس هما عبر

 هبسنل امولعم ساع ساع صلاخرز
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 هده تشل اهلا ان = لوه#
 ۲و ۵ ۰ ۷۰

 . رو ولو

  .رولوا E ف ترد و > شنوا كصلاخرز «ساحم خا ىنعإ »

 كولا ساع هلا نوتلآ هل و . ىدبا ريليدبا هدافا ”ةمسن هذرد ى رك ادق رلرايع ۲۱]

 1 . ىديا ريلشد ردودنراسع ردقوا هطولع وا هسا راو نوتلآ طاربق چاق هدنطارق ترد 77

 تردو نوتل آ مس یرکی هدء.ق 4 نیم انزو كعد رد ۲۰ یرابع كنهلوک یجنکیا هدلاح و

 هک.دس و مک هتن ,ردشیماک و هد یمهملسد طاربق هر رابع ايرثك !هتفیا .ردربارب .هاك ءدراو س اح مسق

 .ردكعد ردهدنرابع یرکب دصقم قدی وب 4 كد ردودنطاربق ٠
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 0 ىلا باب

 ىرلش - هرزوا قلوا هفاسم كلتعاس رشکیا نوا هلح صرب  [راتات] یعاس کیا نديا

 یحنجاقو هدنوکیحنجاق راهسقیا تک رح ًالباقتم هدتقورب ندهدلب کیا نالوا هلح مشعل

 ؟ رارولوا قالم هتیرارب رب هد هلح نم

 كنههاسم كلتعاس ۲۲ = ٩ كس ٩۳ یرلکدتیا عطق هدنوک ۱ اعح كنيعاس کیا یه

 شالم ت کيدي كدحاو ىتسن ههفاسم كلتعاس ۲-۷۲۰ 1 هداب کیا

 : یددع هلوهح مايا ندننجهلوا یواسم هتنسن همايا ددع نک نوجا قاوا
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 مود ۲ و لوهم ۲۰ ۷۲

 ی 1 ییدلیا عطق كنيعاس یر و
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 هما 4۲ نس .: ۷۷۰ : ۳ ۷۲

 : هفاسم ىيدليا عطف كنعاس یجنکیا و

"۹ 
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 ې كل هلح صر ندولح م ىحن ۳۵ یدحر هحیلیدبا لیوح ههل ص هدرانو .رونولوت
 تکرح هدانا و هدیسحنکیا و ینیډلوا ىفالم هنسحنکیا نامز ییدلیرایا ردق زج

 یک ر ھت ی اک چ انار ع ارت نعلم ع
 . ريايشالك | یتیدنولوب

 بو ] ىننيدلوا چاق تعاس هئيرب هدنسهجک راهو ليل ”ىواست هسنک نا س و

 نالاق ىفاب ندهحیک یی كیامز نک هدمدآ واو هسروص یکی تعاس چاق یر ندسمش /

 ]١[ ٠ ؟ ىدبا چاق تعاس نامز ىتيدروص كمدا و احن هسيد رديواسم هنر كنامز

 هبسیا رونولوا رابتعا ۳ - نوحما قطروق ندرسك  نامز نک ًاراستعا ندبورغ

 كج هک ندننجهلوا یواسم هنعبر كنامز كجه « یددع ۱ وب یک ینجهلوا ۱ ىثاث

 هتشاا ۰ ۲۲] ردرب یر كلدرد کنوج . رط مزال كلدبا ضرف ۽ هجاسح وب هدنامز

 ندنفج هلوا شلرتسوک هلیددع ۷ = ۽ +۳ تعاس ۱۲ نالوا یئدم هحیک نوتوب هدلاحو

 . باسحلا حاتفم - دیشج نيدلا ثایغ [۱]

 هسیا ریلیرتسوک هللا یددع ٤ نامز نالاق قاب یک ینیدای كنبحاص هصالخ دوخاب و [۲]

 هدنامز نج ندنفح هنولون یواسم هال كنامز ين یددع ۱ وو ندنفحهلوا دحاو یبر كنون

 . ردیا اضتقا كلرتسوک هليا ۳ ٠



 . ردن رابع ند

 . هرزوا قلوا مهرد نوا یلاقثم رهب كنوجنا « مهرد شب یاقثم رهب كن را

 ٠ ؟ ريلسبهنل | نوتل | لاقثم چاق لدب هيوحنا لاقثم نوا

 لوهحم : ۱۰:۰: ۱۰ : ۵ تاو

 : ايو

e ۳و  

 . رولوا
 ندنسحنکیا ¢ ا و هلياوصناقا ندنرب ز.كلايكغ اص وم ترد بس ۳

 ناقآ ندنسحدرد «هدن وک چوا هللا وص ناقآ ندنسحخ> وا 5 هدن وک ییا هلا وص ناقا

 | ردقە هدلاح ین دل.حآ ندر قلصوم تردو <« صضوخح رب نالوط هدنوک ترد هدهلب | و

 ؟ رالو ط هدبامز

 ۱ “++ r ع
 مجلس حج كل + + +
0 ۱۲ ۱۲ 

 ۱ كضوح هدنوك ردقه ندننجاقآ وص ردق قجهریدلوط ی زج چ هلبا ىلثم کیا یب
 : رونولوا بيترت هيسانتم همبرا رب ىلا هجورب نوجا نیست یفجاقآ وص ىلثمرب

4 
  :: ۲۷-۱لوه : ١
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۱ ۱۲ 
 ا دو و الر

Yo ۱ 

 1 .رون ولوب ینیدلوا هنان ۲ «هقف د خا «تعاس۱ :ليوحتلاب هن هس اب «هقيفد «تعاس ايو

 عطف هفاسم كلئعا_سزوّةط ىركيد و هفاسم كلتعاس سوا نوا د کیا مس 4



 ىلا باب ٩ ٩ ۱

 .رونولوب

 كرلن و کردا ٩ ىلثم جوا كنار و ۲ ییلرو « ۽ ىندن كنددع ۸ هقيقأا ىف

 3 هدى رض لصاح

NE E15 $ 

 .رديواسم هلام ۳ كتددع ۸ اما

 ؟ نوسلوا لصاح ىلثم ییا هعولوا برض هلبا ىثلث کیا هک ردددع کناه س 4

 ۲ ندیا ليكشت یتر ,سكنو هطساو ۰۳ نالوا یحرخ كنرسک ج ذخام هذاروب

 : ندنغدلوا ىددع ۲ ندیا هدافا ىنادم کیا هلا رادقم و یددع

 ۲ :: لوهيم ۳

 : ابو

 9 وهج مد تب بال

 : ندنغيدلوا ۲ ییا ییا كنددع ۳ ارز . رونولو

۲ <۳ 7۳ xX 

 . رولوا

 ارش و عيب لئاسم نالوا فورعم هدنتحت مان وب هحینلک هلئاسم ندبا قلعت هنالماعم

 ۰ ردن رابع ندلن اسم دب اع هل وهحما ندا رارفا «تانا مسخ و حابرا «تاراحا

 : لهيليا دارا هنو چاق ر قره الشاب ندي رلطيس كا ی آ هجور < هدندرلن وب

 ؟ريليبة لا لطر ردقەن هلا مهرديیا ننشر نالوا [1] مه رد جوا یلطرش — ۸

 : فاوج كلاوس و
 ۲ : لوه :: ۳ : ۵

 هدنمأتم نوتل | كوكسم هدرانید م رک هتن .ردکع د شوک هدازوب قالطالا ىلع مشرد ]١[

 ۰ ردوجلوا نزل 0 نوجا تاعبام یک هکر یسو توس ًاعدق «لطر . رد شادی! لاتمتسا |



 هيقاب را ۲ ۱۹۸

 و لکم یسانب

۲ <> ۲ 
 ۱۵6 تس دح یل ع لوھ

 : هحجانل | یاں ردح و

 ۱۲ = لوهح

 ۱ . رو ولو

 ؟نوسل وا یواسم هسددع ٩ هدلاح یت دن ول وا ب رض هلا یی کیا هک رددع کناه ت 8

 ۳۹ نالوا مولعمو یروص ¥ هددطساوو ى ع ۳ دلني راک رک E هد هلت سم ود

 : هلع یاب ردا

 ٦ : یاس لوهجم : : ©:

 : بس رتلاپ ییسانت
۰ 

54 
 N = یب ل وهج

 : ايو

 ۱ ۳ = لوهح

 . رولوا + = ۲ >< ۳ هلفلوا ۲ = مي >< ۳ هقیقطاق . رونولوب

 1 كنبدنك هحولوا ب رص هنيركيدكي یاد جوا هللا ىنصن هكردددع یناه ب ه

 ؟ نوسلوا یوا هناثم ۳

 كيوا ءدةسا قوت هيسنلا مولعم ندنشدالوا ددعرب شار و قردلوا مولعم هدول به ون

 ظ . رديددع ۳ نرو یتبس هدوا هک رد راو هسا رادقم هنسرپ

۱ : 2 

 ۱ : هطساو هليا ذخام ىدعا
۱ 

 ۱ : ندارو ندنعب دل وا یروص مب هلا ىج رع ۸ شات تل

 1 ۷۳۱2: لاو 2: ۳ ۸



 ۱۹۱ یا باب

0 

 ندننیدلوا ؟ یبررب ك [سخ ییاو ىكيا ] ۲۶ هقبقلاف .ىديا راردیا جارختسا یتیق
 : هحنجوم یمادوم كيهلئسم

 سس اس

 . رونولو

 ؟ نوسلاق ٩ قاب هحولوا حرط ىثلث ندنسیدنک هكردددع کناه س ۲

 هاب و ندددعنالوا لوهح .ردیمسن ۲ یعل یا «ینزج لوح وك كاكلوهحي هدو[ سمول

 ؟ هطساو و ۳ ذخأم هدهدارو ندنغج هلاق ىمسق ې یی ىتاث ییا عیطل اب هحینقبج ثلث رب

 : ندننیدلوا ترابع ند ٩ هدمولعم ددع ًاتاذ و یک ینیدلوا

 ٩ : لوهم ۳

5P 
 ود ب د لوح

۲ 

 : ندننیدلوا ۳ ىثاث كنيددع ٩ هققلاق . رونولوا لاصحتسا یتمىق

 ۹= 2-۳ ٩

 . رو ولوب
 ؟ نوسلوا یواسم هسددع ۲۷۵ هج ولوا برض هلبا ىثلث ینصن هک ردددع یناه س ۳

 فال وهم ددع«ثكع د ی رض لصاح یمسف ل یبییاث هللا یس + ینهبییصل كالوهحم ددع

 : یعب یمدس كعب
۱ 
 س

۱ 

1 ۳ 

۱ 
 راک سس

۲ 
 . ردكمب د ىلثم

 : ندنغيدلوا ۷۵ هسنلا مولعم « ۱ هطساو ,* ذخأم هدلاحوب

  ۱ Îاص لوھ : ۲۷



 ةيقاب دا ۱۹۹

 هب رظن ندا 7 هارو فم هم را هل ردن رابع نکا لک هیسانتم هما رارب

 زمهلدلوا شلو هلا هر ريح

 : ايو
E 7 

06 2 

 - 4 م ر
 ۰ ا دن تب + ب

 ۳۳ بس € >< ۳

 ا 7

۱ 

 ۳ ا هدف امك تکا مد نا لوا ترا ندسرض لسا كرش ییا یک 7

 . یدیا ريليزيو ىرلمان « نیربنکلا ذدعلا حطسم » هدديهطساوو « نيجرخلا

 *هلثسم چاقرب ًاقيفوت هيهطيس ٌةدعاقوب نانولوا نایب هدنرلباتك باس> رثكا ىدمش
 : هدا لح هددع

 ؟ [1] نوسلوا لصاح ىددع ۳ هخ واوامض هنسدنک انكر هک ردددع يناه س |

 . لخاد هدهلئسه كلوهحم نوحما كعالح هلياهمسانتم همل را هما سا E" یەلئسموب

 . اوج ددع هدلاحو .ردراشعا ذا ساسا  ردبعبر 2 ی زج كوح و کلا نالوا

 7 لئم ج  كوهج اج هحالیدیا هوالع اهد عبد رب اكو ندنفح ه ولو عبر ترد عيبطلاب

 ۱ وحامد ىددع ۽ ندا لکشت یج رحم كرو ب هتشبا . رولوا شلدیا لاصحتسا

 ۱ هک ردب ددع م هسا یددع نالوا مولمم هن اکب كن هلئسم .ردن رابع ند هطساو » هدروص

 : هقرش ناساح اقفوت هبهدعاق نانولوا ناس هدیراقو هيلع ءانب .رد « هبسنلامولعم » هدو:

< a> تیمور سوو رورو يبس my 

| -- 

 هبسنلامولعم : لوهح : : هطساو : ذخأم

 : ايو

 ۱ 0 نا

 ا ا

hm تو © ا مع ٩۸ TS ۱ ۲ ۲ ۱ 1 



 ۱۹۰ ۱ ىلا باب

 زكلاي و یرلقدالآ هرابمعا رظن لاسم نها جاتا ی هلداعم رب یک

 مثل تح سم

 ىراكدليا نایمرد دعاوق نوجا ىلح هليا هبسانتم ةعبرا كرالاؤس ندبا جاتنا ینلکش

 : اض# هلتيهد

 ممر = س

 .ردراشعد « نا_صقنلاو ةدايزلاب قلعتب لاوس » هرالاؤس عون و « نوما قير ندناکش

 هدنزرط ردیواسم هددع نالف هدلثسم هيورغود ندورغود لوهح هلرکید ربسآ
 : هرزوا قلوا کلو مات ددع رب تاته هد « سكمأابو یکیدل رب دلس

 قادس دف نال ۱ حج م

 م < ١ ج.م ١

 عون وب نوجا ماهفا ینکیدلریو قرهلوا شملدبا صيقنت ايو دییزت كلوهجم هروكهنغيدلوا ٠
 . ردراشهر و ىنمأن « لئاسم ناصقنلاب ايو هدايزلاب » ه هددع لئاسم ۱

 لئاسم یللوهجم رب ندالوا هجرد كنهيءالسا نیبساحم هركوص ندناضیا وب یدمش
 :کهدوراقوب هنب نوجا كنوبو ؛)هدیا ناسىدعاوق ىرلكدلياعضو نوما ىلح كنهيددع "

OS 

ear Rg ۱ 

 هات دسر اسحب رج

 O هج نر
7 

 ۰ م هليا هب اعتسا ندنسم ومع لكش

 هدهبددع لمسه رب نالواشلرتسوک هدننروص ل وا نانولو حیات هل وهج فرط رب هاب و

 هد رادقم ب یل هتروصو [۱] « « ماما » ابو EE هنس رادقم ج ىنغل هنح رحم ك رک ]

 ددع « رادقم زمكيدرتسوك هللا ۵ و « لوهحم » » هل وه زكي هریک هلا س و «هطساو»

 » ه.سفلارادقم 0 هدر و هنفر دن ولوت حیات هل وهم و « هبسنل |مولعم 0 هروک هنشدلوا _

 نوجا 0 كە ددع ”هلكسمرب هلي وب هدلاح ىيدنللب تارے و كا رد راشم ر و یمات

 : قلرط نان ولواهارا هدهس أسد تک

 هسنلا مولعم : لوهجم : : هطساو : دنا

 هد نوجا هدافا ىنج رح كرك رب قالطا ىلع لكد هدارو زکلا ینسهلک ماما مه ۲۱]



 هبقاب را أ 4

 ۰ هک ها نع م
 : : هروك هقىتع زرط ايو

 O "حج سم

 ۳ رد مس همش ین> هل وا دن 1

 هل داعم ون عبطلاب ةسإأ رولوا شلر و هدنن ر وص رمس یک جم > یلاثما مم ىدمش

 هل

 م >> سس بس
7 

 222 اوج ا شا رم ب

 نو رط كءسانترب هرلد و ندى ا ھارا قرص لصاح ییا یوا سم هب کشد

 1 تا واسم كوص هيلع ما 1 رل هلم" اب هلب رظن ینطسوو

 ید مقل هز 7: 0

5 
 . ریلسهنل وا ليوحم هيهيساتتم ةعبرا رب ی

 ٠ ةعبرا ىنهيددع لئاسم عون صه ندا جاتنا ینسهاداعم ىلوا ةجرد رب هل و هدلاح و

 ا رظن ىتهجوب هدهيساللا_با نييسا# ندنغجهلوا نكمت كما لح هلا هبسانتم

 ء راوزاشلاا جرد هصوصخم دعاوف نوما كيوب هرم ند

 1 هکر دم زال كلوش هدینسا روش

 مل = سم

 ۱ +s “هل داوم ید هسا وا شمهلريو هد روص 2 یک حج ىلا دما مم ہد دام

 ىواسم هنیررب

OT E 

 : نرانو كلا دع لكشتم ند رض لصاح ىيا یک

 ۱ س ۱: ۵ 6

 : مانب هنمالوا ع رص كب ءهيمالسا نيبساحم هتشيا . ردنکم كللا سيسأت یبسان

PI 
O, 

 a 2 ار
 < و



۰ 

۰ + 

 لئاسم لح

 یرلکدلیا لامعتسا هلترنک ١ كنهقرش نوضایر هدنصوصخ ىلح كنهساسح لئاسم

 . یدیا ترادع ندنراش رط سکع و درو « نئاطخ « هسانتم ةعبرا ؛ لوصا

 هبسانتم ةعبرا قيرط

 كنهيمالسانويضاير ءهيسانتم هلال نالوا یسصوصخ لاحرب كلوب هلبا ةيسائتم ةعبرا

 هک هدنروص رب . ردلوصا رب هجيلشاب یراکدلیا لامعتسا:هدباسح نوما لوهجم جارختسا

 قیبطت هنلح كلئا- م عون یه نالوا نكمت قيبطت هبمالسا نيساحم ىنهروك ذم لوصا
 هلوهح یر, كنوب هكردراشمتا ميسقت هفنص کیا ندرظن ةطقنوب ىلئاسم یت> . ردراشللا

 .رددباس> لئاسم نيلياقلعت هتالماعم یرکید «هيددع لئاسم ندياقلعت ناصقنهدايز

 ىج ر نانولوا داي لما « لئاسم ندبا قلعت هناصهو هداز 0 انك هده ع ا

 ندالوا ةجرد هيمال_سا نييساحم : لهدا حاضيا زارب یغیدلوا ترابع ندهن كلئاسم عون

 یهیددع لئاسم هفاکن اس هلوا رحینم ه هژلداعهرب هلو دوخایو ندیاجاتنا ی هژداعمرب یللوهعر "

 یواسم هن رکیدکی اباد هدهلئسم ر هلو قحا . ىديا راردبا لح هللا هم_سانت» همب را

 طرشیتساع ولوب هدننروصرسکرب اقلطم كنف رطرب كنوب هلتهجینجهنولوا لیکشت فرط حيا ٠
 د یو حلا ¢ هروك هب ص نیساحم « كن ال داعم عون و طی و ۱ ردرلشل | ذاختا

 : -ندن رلکدمهدیا روصت ىددعرب ىئم ًادرفنم ۱

 مر ت2 نفق ۱

1 
 . یذیا ترابع ند "

 . هلل ردددع یناه الثمو کج هلدیا هدافأ ”ةحارص لوهح هدهلسر جبه هقيقحلا ىف

 هجرد عونوب هلتهج یکجهبهلدیا داريا حرص لاؤسرب یک نوسلوا ىواسم هنيددع © "
 و نفع ی هوا تا |



 هبقاب را ۱۹

LA E و 

 ۱ . رددح "هلصفتم ةيسائئم رب هن یسهتسانتم

  «كنبرضلساح هلیاطسو كنعو# نيفرط هدنسحت رب قرفندنر كيد كفنص كفنص ییاو

  طسو كنعومجج نيفرط هسا هدنسحنکیا «یمالوا یواسم هئفعض كئبرض لصاح نيفرط

 0 .٠ [۱] ردترابع ندنساعولوب ىواسم هتعومج ىرلغبرم نيف رط « كنبرض لصاح هلبا
 کا هلرتس وك هليا ۶ ۰ ۶ ءب یرادح كتهفلأت بسا نييعتلا ىلعال هقيقلا ىف

 : هروك هنغيدلوا ندفتص نحو هحنج وم فل رعت یيراقو هيقيل ات ةيسائتم وب هسا رولوا

 (7 و ) : ( تن - 7) : : و

 : هدءروك هتنیدنولو ندفنص یجنکیاو

 (ب 7 ):(ج توا)ل : : ۶

 . : هريظن ريظن ندبسانن ییاوب هک وبلاح . رولوا
 ١ مو بت ا

 و

 )۳( ۳۲] ۰ H's) ت

 ندنراهضایر ٌهدافا كرلهصاخ نانولوا ناب هوا هدرانو هک ریلیدبا جارختسا ىرلتبسانم

 . رد رابعع

oooy 

 ۱ . لوا باب : ةلمکت : « هنوملا » - مهاهلانا نيدلابابش [۱]

 اء ت ندبا لیکتت بت بست رب هدوك ءرشاح فيرعت ٠ ردد ناياش هجين ییا 17

 : یراسکع كرادقم جوا یک 7

١ ١ ١ ١ 

 و 7 ۳ ب

١ ١ ۳ 
E CHS اس رسل rar. تنس 

  17ب 5

 : ولورموت )١( ايو

 E . روثولو یتبسانم



 ۱۹۱ ىلاث باب

 : ندسانن ییا نالوا كرتشم یرلبلات ےک

IEE EUد ےک ايو  
 ۵ھ و كب و

 . رولوا حس هدیسانت

 هننفرط كتاواسمرب دوخایو یمسق ايو برض هليركيدكي كناواسم کیا نوک و

 یرایسانتوت نان ولو ا لاصحتا هل روص رب طمس كي یکی رطلدحا و ندننف رطایو مضالدحاو

 . ردراشعا دع نددعاوق لاکشا مهم كي هیمالسا نوضایر

 نالوا بک نددح ی وا «هدوا هحنلک هبهیفلأت ةيسانتم ندياليكشت یا عو - ۳

 هشلات ةيسانتم . [\ | ردىرابعندى انتر ناب ولو فا وم ندهسدنه تيسأ هلاهددعتدساو "

 رغصا دح هلا طسوادح یتا رکا دح كرغصادح هدفاص یح رب :ردمسقةنف هفاص کیا

 : 1 ردب واسم هسا + ق هد طسوا دح لا رک ادح كلذف ی هدنن

EREY 

 : کنوح ۰ ریەقس وخ الو هفالات ةساتم رب ندفنص یجرب یسهلاوت+

 CENI) اب كاملا

 : نالوا كعد وا هنس ايو ۱

SE ۱۰ ا : دوخایو ی  

 . ردهلصم.م هیسانتم رب یسهیلاوم ۱

 كلضف یهدننب طسوادح هلبا یک ادح یتاسن هريك ادح كرفصادح هدفصیشکیا , 1
 : کت + دواس هتف كضيف یدک یتا دع هيا ظنوا لع

 و ۷ ۱

 : کنوچ . ردهيقيسوم ةيسانتم رب ندفنص یجنکیا ىسهيلاوتم ۱

(o -۳( ۰606 - ۳ 

2 

 . ردرلشءد ىخد « ة.ةيسوملا ةيسأ» رلرع هب هل أت تقف 0 ۱



 هيفاب را آ ۱۹۰.

 : ندسانن ییا یک

 . رونولوب

 : نالوا كرتشم یرانفرط : اناس

 < نیست یی یک

Eايو  

 : رولوا حب هدیسان

 : نالوا كرتشم یرامدقم : ًانماث

 ايو اجل ا

 ايو ؛:ں::(4 له ):(7 + ج)

 5 رولوا 38-5 هدیسانت

: ۱ 

۱ 



ieeeحس مس را ی تا زي  

 .E فا باب

 كعنارايو ثلا یتدس هلضافت یکه دنن قآل هلا لوا كينان ايو لوا هد سانس رب : ًاعبار

 : ندنسانت )۱( هل ركيد ريبعل ٠ ردب واسم 42 سل هلصام ی ءدنس عبار هلا ثلا

 (ھ كا :: 3 ت ت) : بن

 (ه - و) نه :: (7 - ب) ۶

 ٠ . ردراشعد « ةبسللا باق » برع نيبساحم هداکوب هکرولوا نکم كنا لاقتنا هنيسانت

 عبار هلباتلاث یتبسن هنلضافت ىناث هليالوا كنعومحم ىناث هليا لوا هديسانترب : انشا

 : بسانت ییراقوب هلركيد رببعت . ردیواسم هنتبسن هنلضافت عبار هلبا ثلاث هني كنعومج

 (و -:) :(ه + و):: 0 = ب) : (7+ ب)

 :ايو

 7 سس هاف 47 تضف ببژ
 حس

 مو وه + ج

 2207 ؛ردشمليلد « ةيسنلاليصفت » هئسدصاخوب كبسانت هكريلس هنولوا ليوحت هدهالكش

 : نالوا كرتشم یرلننطسو : ًاسداس

 و هن

 ِه 7 a ي و م 11 217 ف

 و

 و هن 0

 حس تا ايو dis 1:7 : بت
7 ۵ 



 هيقاب را ۱۸۸

 : ال وا

 1 بسا ةلرخآ ربع ۰ ربلس هت ول وا لید هلا نيفرط هدنیط-و و ناطسو ناف رط هدي سانس

 ۱ رو قف

5 ۹ 
E RE0 ب ۱ دش هس تیسن وا  

 ۱ «هسنلادرط» هدهنسالزایهدناکش (۱) هلباقملابو«ةيسناا سكع » ه هصاخ و هک رار هل زای هدنتر وص

 ۱] ۰ ردشار و یان

 هلرضاح نيست ايو ؛رولوا یک یتسنن همیار كسا ىتبست هثلاث كلوا هدسانن رب : اا
 : ىنسام (۱) هيلع 0 .رونولوب ىواسم ةا هل و را كل رلمل اب یتسل هايرارب كرامدقم

 9۵ ۰7 ۰۰ ک ه ب

 «ةسنلالیدبت » ايو « ةيسنلالدب » هتسهصاخ و كبسانت هک ردنكمم ید قمزاي هدنزرط

 ۱ ۱ ] ۰ ردشماسد
1 

 ۱ لا كعنارايو ثلاث یتسن هنعوم یا هليا لوا كينان ايو لوا هدنسان رب : ات

 “ ندند ساس )۱( هل ركيد ربع ٤ ردي واسم هت سأ هع وم عبار هلا

 (هدل و )ی :: (7 ل ت ) : ت

 :ايو

 (ه + ء):ه :: (7 + ب) 7

 1 [۲] ٠ ردشادیا رعت «ةيشنل ا بکر تو هد هصاخ وب هك رد نكمم كما جارختسا هد یاسا

 ]١[ هدعاق ثاات باب - باسملا حاتفم تب كيش# ندلا ثايغ ۳۲

 [؟] 0 2 2 7 ۲۹

 اورو ۳۹ ۳۹ rw 1 ۳ »د



 :ايو

1 

1 

1 

١ AY قا باي 

 ىصاوخوب نالوا نهربم هدلوصا باتك هسالسا نوضايرهتشيا . ردشمناق ارجا هدهددع

 ةعبرا رب : هك هليوش .ردرلشللا له هنیراباتک باسح ًانيع ءىدعاوق هجنراريبعت ىدنك ايو
 :هسارولوا كج هاب رتسوک هلبا ۵ 6 و « 7« بن هد رضاح لاح ددع تردندیا لیکشت ین همسانتم

 )۱ ۵ : و :: 7 : تب

 «7« ب هليسورص دوخایو ناطسو یرارادقم ء « 7 نافرط یراددء هه « بن هدننسانت

 هلا ءو « نيلوا» ىراددع 7 هللا تو عبار 6 ثلاث ءىناث ءلوا هنرارادقم ۵ 6

 i ê نيفرط یسهتسا سا هصاخ كسار هلو . رولوا تراسع ند « نرخآ » مد ۵

 : لاحهمم یسانن (۱) هلرخآ ريبعت . ردیسالوا یواسم هنبرض لصاح نیطسو كنبرض

 6 2 a ی و

 : یک ییدتبا باجحما یتاواسم

 :ايو

 ل ا7 حو >< ن

 هلی وب كيه.سانتم هعارا «تەجا م نالوا هب هسا ةعبرا نوجا لوه جارختسا هتشيا

 ۰ ردم هنسال وا كلام هنسهصاح كما تست ىناواسمرب

 ندنرادح كسانتوا هني یرادح «سانترب هرزوا كيدلوروك هدلوصالاباتک هيفام عم

 هنيراباتك باسح رابلق رشیران وب هكرديا اضتقاىدوجو كرابسانت ماطرب «هرزواقلوا لكشتم
 : هك هليوش .ردراشمامروطیرک ندکلا قیرغ ندن رکیدکی هلمانررب ايرثك او ندكمتبا له

 ۰ تالش ا هلع فو ۶ نلمس لا ۷ نيف للا لل 4 اهم لو [ 1



 هيقاب راث ا ۱ ۱۸۹

 لصاح كرادح نانولو رظانتم ندنفرط یکینیدلوا + یتسن هدح ناک ءركوص ندندنک
 2 1 ۱ هد ىف رض
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 ءهعبار دح كلا دحو هن ىل ام دح كلوا دح طقف . رديواسم هنب رکیدکی هرظن ريظن ىلا

 ۱۳ دل يلوا ها هی تدل ر قا شا لاو هتتداسذ كسماخ دح
 : الود ندنشیدالوا یواسم هني ركيدكي فرض لصاح كرادح نالوا رظانتم

a SR A EUR2  

 . ضدديا ليكشت هلصفنم ةيسدنه ةيلاوتمرب ىدادعا "هلسلس

 ىددع كب هلصمم ةيلاوتمرب هدهسإا راس هل واد رو ىددع كن هلصتم هملاوتمر هقشابندن وب

 «چوایددع لقا كرلدح ندا لیکشت ینهلصتم ُهلاوتمرب هيلع ءانب .ردیلالوا ج وز اقلطم

 جوا هليوب هتشيا .ردبا اضتفاقلوا ترد لقال یدودح ددع كنهلصفنم ةءلاوتمرب هكون لاح

 لیک7# ندددعترد یک ییدلسد « ةيسانتملاةثالث » هيولصتم هلاوتمر نایدیالکشت ندددع

 ۱ . ردشنر و ىمان « هانت ا عبرا » هددب هلصفنم ةيلاوتمرب نانلف

 هليسدرص هرادح ندیا لیکشت ییسدنه بسانترب نانولوا داي هليمان « ةيسائتملاةعبرا »

 هات هلا ىناثو «نیفرط » هعبار هلبا لوا یک ىيدلريو یرامان عبار « ثلاث « ىتاث « لوا

 « طسو» هحوداس هداكوب هروك هنغر دن ولو دحر زكلاي هدطسوو ؛ ردشملسند « ناطسو »

 ۱ . ردشم ولوا ريبعت

 : یلآ هجور ین هيسأ نم ةثالث د « هس انتم ةعبرا دك برع ناسا

 نينا ىلادحاو ةيسنو ةتسلاىلا ةثالث هک نينثاىلا دحاو » و ؛رارازاپ هلبسهرص هدنلکش

 . یدبا راردبا تئارق هد « ةيرألا ىلا نانا ةا
 یصاوخ كريداقم ندا ليكشت یتهمسانتم ةثالث رب كرك « هيسانتم همیرا رب كرك

 باتك هقيقلاىف . ردشلوا E وق رش نام هلبا « ىلوصالا باتك » كسديلقوا

 كردليرتسوك هلا [ رادقف ] طخ رر ددع جوا ايو ترد و هدنسهلاقم جنشب كلوصالا
 ل 2م رح الاب هدنة طا هدادءا كناپ رظن و هفام ههوو شلدبا نسب اتو عضو یاب رظن سانت

 ی و و ی نی ی و یاس و ا ا تو یی

oبس ی  

 4 هرس



 ١ ۸ ۵ ینا باب

 :نديكهرزوا قلوا کیا ىرالضافت كرهدیا ءدبزديكيا یسیجنچواو ؛ندنسهلساسراددعدرف

NE 4+ 6 2-65۰ ۰ ۱۲ > ۰  

 . ردنراع ندئسول سلس راددع جوز

 : هدوا هحینلک هيهيعييط ريغ هسانتم دادعا

 ۰ ۰ ۳ ۰۷ ۰١١ ۵ ۱٩

 نددادعا "هلساس ندا ماود هلا لضاص رب تبا قرهالشاب ندددع رب نييعتلا ىلعال 5

 . ردلكد یشر هقشاب

 ددع یسهساسا ها « نوسل وا ییسط ربع كرك سط كرك 6 ث هب ددع هملاوتم 1

 رلددع ناولو [ نئاك هد« واستم داعبا | رظانتم ندنهرط هروک 4:۶ دل وا جوز یدودح

 .داعسو هدهروک هنفیدل وا درف یدودح ددعو ندنسالوا یواسم هنع و ناف رط كنعومج

 نراس . ردنراع ندنساع ول و یواسم هنعومت نف رط كنلثم کیا كدددع نالاق

 . ردیرورض قلوا ۳ لقاال یددع كرلدح ندیالیکشت ىنهيددع هملاوتمر

 . ینعومم كراددع جوزو درف هلبا ىئومم كنهبعسط دادعا قيقدت كرلهیعمط ةيلاوتم

 رز . ردشمالو وط رود ندقفدن رظن م.دقلانم رلت و هلتهج ییدتا تمدخ هند ۱

 كنابلاوتم رکید لکشتم ندنرابعکمو عبر كنهعیمط دادعا كرك كدادعا ةيلاوتم عونوب
 ۱ . رددناع هب یتطاع را هدایز ندباسح یتیفدن

 ل راما « هلصفم » و « هلصتم » هدسدنه هسماتتم ندیا لیکشت ییا عو بس ۷

 كنان دح ىتيسأ هن ىلإ دح كالوا دح هدهسدنه ةيلاوتم رب :ردشملابا قدرق همسق کیا

 < «ةلصماهلا وتم» ه هملا وتم وا هروک هنغیدلوا یکی تسنەرخا ىلاو هیباردح كل ایدح و ها اب دح

 ىلا قایق هہداسدح كسماخددو هعل | رد كل ان دح ىتسن هب یناندح ثال وادح ءیکءلابو

 نالوا هلصفنم كرك ,هلصتم كرك طقف .ردشملرو یاب « ةلصفنملا4لاوتم 2 هدهروک هنمیدلوا

 رادح ناولو [هدهبواستم داعبا] رظانتم ندنفرط یسهساسا هصاخ كنهسدنه هبلاوتم رب
 : ارظن هیامدق مکهتن . ردنرابع نذنسالوا یواسم هنیرکیدکی كنبرض صاح

ON 

٩ :5 o N۱۸ :  

 لد ح ر هدر یه ارز . ردهل-ففنم یسحنکیا و هل صتم ىسحن رب ندنراهلاوتم ۳



 ۹ ی
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 « نوسنولو رسک ايو نوسل وا حبح « كددع یی ًاقيفوت هیامدق هبق رش نویضایر

 یهدش ددع ییاوا یرب كنوب . ردراشلآ ه هعلاطم رظن هل روص ییا یتسسن هنرکیدکی

 كددع کیا رد هلب راءتعا تمس جراخ يمد ددع کیا وا هن هدىركيد « لضافت

 » ةيددعلاةيسن » هتدسأ يهدنس ددع کیا و هروک هنخیدنل آ هرادتعا رظن لضافت یا

 یهدننابم رانوب هدهروک هنفیدنل | هرابتعا رظن تمسق ج راخ یهدشیددع کیا سکعلاب و
 . ردراشعد « هسدنهلا هنس » هدهتحسأ

 هدهدادعا ”هلسلس ندیا لكشت ندتسن سنج ییا ايو رب هليوب هدنتحن نوناق رب هتشيا

 ' ةيساتملادو [۱]شلریو یرلمان « ةلاوتملا » ايو « ةيسانتملا و هجودأس ايو « ةساتلا دادعا »
 قارفت هعون جوا هيد « ةيفيلأت ةبسن ةبسانتملا »و « ةيسدنه ةبسن ةيسانثملا » «« ةيددع ةبسن
 ۰ ]| ردشادبا

 هلي رامان «هیعسطل اربع هس اسم دادعا» و «هعسطل ا ة.سا ادم دادعا» ءهيددع ةيسانتم بس ٩

 : ردراو یینص جوا رولا هوش كن ةيعيبط ةيسانتم دادعا ,ردشع ولوا قره همسف کیا

 : نالوا یواسم هدحاو ىرالضاشتو ندا ءدب نددحاو یسحمرب

NENها و ره  

 . هرزوا قلوا ۲ یرللضام هللا ءدب نددحاو هس یسحنکیا ٤ ندنس ةيعيبط دادعا هلیلس

 کل۰٠

  AECLوة ۱۱ ۰ 2104 3 تن ۰ ۰

 هکر دع دق مسارب شلر و هدادعا ندیایلو ین ركيدكي ه دن نوناقرب یرعت «هيلاوتملا» [۱]

 ۱ . ردلداعم هئيريبعت | 511166 06 120101016 ] كرلكت رف
 هرزوا لوا ترد ىعاونا كتم_بز هدايقرش بتك نالزاي ًارابتعا ندرصع یجز ار

 شلدیا هوالع « هلکش تبسن » هدر هيهفاؤم تیس « هیسدنه تبس « ههددع تبسا و شارتسوک

 . ردشمهل وروک بسانم هج زب شک و هدمسق ون نالوا ثحاب نداسح ع كوريا تبسن هدهسا

 ۰ ۰. « هعبح « هثلثم دادعا نانولوا ريبعت « هلکشم دادعا» یش نايئذ هيلكش تیس هکنوح

  ج راخ ندنفرصت راد كياح هسا هيلاوتم دادعا عو وف .٠ رددت اع هبهزاسو هيمارها دادعاو
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 ی

 و. او یکی 2

 عم منی

 ىح . ردعحار هملع نانولوا رییعت « دادعا هبرظن » هدرضاح لاحو نلیئد « قیطاء را 0 [ءدتو

 1 34 مع 0 هديا مسق نوا یالیصفت ] . رد دا ركذ قرهلوا یرارطضا هدارو هلب هفاّؤم تبسن

 11 ٍ . [ هنولوا تعا هب « قيطامرالا



 ۱۸۳ ىلا باب

 هدنلئاوا یر رصع یخ واو نالوا فقاو هربرح تروصو كنبدلا ثاعغ هتشيا

 قسطت هيهيئاثلثم طوطخ ىلهروك ذم لوصا هدندلاقت دصار نانولو تابحر هدنداعسرد

 هيتاثاثم طوطخ یک سام « بيج ردق هيهدالك هروک ذه رصع هققحلاف ]٩[ . ردشلا

 نالوا ثحاب ندهورکو هوتسم تالثم . یدیارولودیرو هرزوا هږنتس ۳ مدقلا نم

 ليوحن هب ی راشعا و هدینهروک ذم طوطخ نیدلایت هرزوا ییدلدبا نا هد مدلج

 . ردشّعا لامعتسا ىلمح ماقرا ءنالوا صوصخم هنیمحن» «هنیرب هيدنه ماقرا قحن او شالا

 یس هنس ٩۸۷ هد وا هکر ون ول وا فداصت هدر هدننایم ةفلاس عياقو ايرثك ١ هدرلع وقت مر ۱ ]١[

 . ردیساملو ررع ك:سەرابع « یعارتخا كنراشعا لوصا ندنفرط ندلاقت دصار» هدنساذح ١

 ند فرط نیدلاثایغ هلوا كنیدلاقت هرزوا ینجالیشالک ۲ هدندحاضیا ییراقود تیفک و . "
 ندنقیبطآ هبهیناثاثمطوطخ هدنسهنس [لكد ٩۷۸1 ۹۹۲ كنهراشعا روك نانولوالامعتساو روصت "

 . ردندلا ثانغ همالد لکو قدلا زن ندا لامعتساو روصت لوا كا یهراذعا روک طقف .ردهیانک



 هبقا راغآ ١ ما

 رسكلاكلذ انذخاف [۷] هعساتلاىلا هانغلب رسكو رطقلا فصنلاثما ةتسط. اناک انو»

 5 «. ۰. ۰۰ رشع وه ج رخ نم

 ۳ راشعار وسک و هيدنه ماقرا ىلا هجورب یتدنس يهدناب رطق فصل هلبا طبحمو شعد

 ۰ ۲ ] ردشعا هدافا هلا

 حاععلا

 ۱ EAL TORN لا ااا ل يا

 ] هر اد طرح - هزوا یدلوا تداع هل ركيد ريبعأ یو رولواقج هنا | ینصن كرادقم و

 : هسلا رونولوا تدسأ هنيرطق

 حاعص

 سا 6 4 اس و ع درزن

 ظ . [م] ردقفاوم هنسهيقيقح ةرضاح تميق ردق هتسهناخ راشعا وص هدوب هک رون ولو

 ۱ رودكو كعورو هرزوا یراشعا یرسک رب هکروولوا تبان هللا هقشو وش هتشيا
  .ردشلوشود ندنفرط راملقرش لوا كا یلوصا كلنا ریرحت یک هحبح دادعا ىنهيراشعا
 ۰ ندفل وم هك « درتغوا نان ولو تابحرب هدمرتلکنا هدنلئاوا یدالبم رمصع ىج دی نوا امقاو

  لامعتسا یه راشعا روسک قرهلوا هعفد كليا هدب ىغ < ردشلك رب ص رصع کیا سرقت

 1 ندديشمح نیدلاثاسع هلمحْزاو ندهيقرش نو.ضاير نامز رب جسمه هعفو ون هددسلا شعبا

 ۱ . نههدیا ع زن ىفرش كفشك وب
  هسبا راو قرف رب هدن رلرب رحم تروص ك [ 080۲60 ] درتعوا هلا نيدلا ثاىع

  یسهلا قیرفت هلبا (,) رب ینمسق هيراشعا روسک هللا ىمسق حب ددع كدرتغوا هدوا
  لوصا كقرفوب هکردسامزای یتسهلک « حاح » هنیرزوا یمسق حبح ددع كنيدلا ثایغ و
 یروسک «ىلصا دصقم ندیراشعا لوصا هکنوج .ردقوب یتیمها رب جيه هروک هبیراشعا
 . ردقمزاي هرزوا هملاوتم بتا یک هحبح دادعا قرهلوا رسحرح

 : رادقم ینیدلوا شلو هلبا هينيتس تاروسک كنبدلاثایغ 1

 عوفر هقیقد همسات

NRO ۵ $, 41.9+ 

 . ردترابع ندنتبس هرطق فصن كنهرئاد طرحم هكرد

 هدوا هكردراو قرفرب هدننیب یار تروص ىمديراقوب هلبا ىريرحت تروص كنيدلاثايغ [؟]
 . ردیس«مرتسوک هدناكش 8 یقر شبو هلیئراشا ه ىرلرفص كبلاراشم

 . هنولوا تعحاص هدلح ىجن د رد نالوا ثحاب ندهسدنه نوجا یال بصف [۳]



 هب راشعا 3 “ا

 ثح ندهيراشعا روسک هدزارب یدمش . كدليا حاضياو هنارا ینکیدلدیا !رجا هلتروصهن
 , )هلیا

 قرهلوا هعفد كليا كنهبراشعا روك یعومعرکف نانولوالوبق هدبرغو قرش هدبابوب
 ۰ یدبا هدن رك ص یسالوا شاديا لامعتساو روصت هدیدالمم رصع ید نوا هداوروا

 : ردشمتا تايثا ىقيداوا تققح فالخ الك كنوب ىزجام تاققدت کوب لاج |
MST 7ةيظتعو ارحم غن  : 

 ۰۰ ۱۰) ۰۱۰۰ بر تفند
 تاروسک هدافتسالاب ندونو كع ورو هرز وا یسهلاوتم یا و كنددع نوا هدنزرط ۱

 یرکف كمربو زای هناي ناي جرخالب یرغوط هغاع ندنوص یک هحیضدادعا ىنهروك ذه '

 لاد ءنماعدا و . ردلکد یفرب شعولوو شاو شود هدایوروا یک ینیدنولوا عدا هلیوا
 كدشمح نيدلاثانغ همالعنایولو تابحر هددنف رس هدنائوا ی 5 رصغع ىج وّقط؛ طق

 هلیسهنس ۸۱۵ كلر خم رات :ردهقو زمكيدتبا فداصت هدنرثا یهدنمان «هيطيحخلاةلاسر»

 یعوضوم كنهلاس روب «هرابعلا ی ع ءنالوا شلدیا فلات هددنفرمس هدنسهزا ىسدتس ۸۷

 ندنست یهتبات تبسن یهدننب ىرطق هليا هرئاذ طيحم هرزوا ینجالشالک | هدندنمسا
 - هدزوا کج هلدیا ناب هدمدلج نالوا ثحاب نده-دنه - نیدلا ثابغ . ردنرابع

 یراثدامالوا لصاو كناحيرلاوباو افولاوباو دمشرآ هل زا و كنفالسا هدهمطبح "هلاس 7
 [ یس ەس رشا تمش كددع 7۲ ] ىتدسأ هرطق كن هر اد طع هلا بیرت ة جرد رب

 هدافاو باسح هليا هيئيكس روسکو لمح ماقرا هدصا لوا یتتسنو و ؛ شلوا قفو م هنیمآ ١

 . ردشإلا لیوح ه هبراشعا روسک و هيدنه ماقرا هدعل ءدلاح یی دایآ] |

 فصننا لع ةيدنهلاموكرلا ىلا طل ارادقم ليوحتيف ه كنءهروک ده هلاسر هقفلاف 0|
 : فلم هدننمات لصف لئاونع « دحاو رفا
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 1 سرقت و ندتءبدالوا یسقشح ردح كن-هدافا

en ۲ ٩ 2 ۲ +: ۱٩ ۷ 22 ۷ 
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 : هسا رون ولوا مسقت هلا ۲ ندننیدلوا

 . [۱] روئولو
 رونولوا ارجا هلياهسوكعم لامعا ایرنک ١ یرانازیم كلامعا دئام هتاروسك .  هی دوم

° 

 ىنرض یک کیدلدیا ناحتما هلبا عج یحرطو «ح رط یمج كتاروسك : ہکە بوش . یدیا

 تل یمکم دوخايو برم رذج كلذك .یدیارینلبق قیقح هليا برض ىميسقتو مس
 اعم ىتيدالوا بولوا یواسم هرودع كتلصاح كرباب دیا بكت ايو عسب رت رک رب نالوا

 ةرط یراکدلبا لامعتسا كنهيمالسا. نيساحم هدنقح روسك لامعا هيلع ءانب .یدبا ريليدبا
 ۰ ىديا لكد یر هقشاب نده.راح لوصا نالوا لمعت سم نوک و € هساحتما

 55 نالوا ثحاب ندربح یار ختسا شر د رم هکما زذح و عبا رذح كلل هک سع روسک [۱]

 . ردکچ هل رتسوک



 ۱۷۹ یا باب

 لصاح كرهلب دیبا برض هلا حرم ۲ ینروص ۷ ندنشیدالوا ىسقيق# رذج- كنسهدافا
 : هكهليوش .ریلیدیا مس هليجرخم ؟هدعبو لا یسد رقت رذج كنيددع ۱عنالوا برض

 و +۵۱ ح ۷
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۷ ۷۱2-۳۲ 

 : هسلا رون ولوا مسه هلا ۲ هدوبو ؛ رول ولو

۳۹ 5 

N Nk 
 ۷ ١

 ۰ رون ول وا لاصحیتسا

9 2 
1 6 <> 6 

 اسد 7 قو 0 ردج هدد :سودافا

۳۹ ۳ ۳ 7 E 
  = ۱۷حرب دلل +۷ حس

0° ۱6۵ ۰۵ ۷۷۲ 

 : سیا رونولوا مسق هليا ۽ ندنغيدلوا

 ا OR ظ
° © ۵ > 5 

 ءرد یسدب رش ردد كنسهدافا هدول هلرولوا ۱

 یاملاتبس و اهم اهطق-اهعسنلا شو ةعبرالاىلا تاروذحا ترثانال : هسناپم حرش ۔یشع رم ]۱[

 رذج ىلا اهتءوض اذا و عابسا ةسج نوكي ةعبسلا وهو دحاو عم طقسملا رذح فعض»٠ ىلا ةسج وهو

 ةتسو دحاو ج رخ فصالا جرم وهو نينثال ا ىلع رذجلا كلذ ىا عايسا ةسخجو ةثالث نوکب ةعستلا

 نيرسشعو ةن لوالا لعاح نوكي ةعبسلا وهو جرخلا ف هيلءموسقللا نم الك تبرض اذا كنال عابسا
 عابسا هتسو دحاو جرخ ىناثلا لصاملا ىلع لوالا لصاا تمسق اذاو رفع ةمبرا ىتاثلا لصاحو

 . بولطلا روذجم وهو



 هيقاب را ۱۷۸

SAE Oنس ا  

 : A1 مدعو ادعم م

 ىروك ذهرم كنوا قلو هدینوا هک رد واسم هنعوجخ رادقمر هليا + ی هدلاح و

 :هسیارولوا كجهليديا ارجا ی حرط و هتشيا .ردبا باجحا كمما حرط 8

 ی ۱ ۳۹ ۳۷
 هل شم یر و سس

 ۳۲ 1 ۸ ۲ >< ۷۸ > ۲ ۸ ۳ ۸ <> ٩

 .٠ [1] رولواشلدیا هیمست هید «نملا سدس فصنو نام ةئاث» یرسک 1۷ هدلاحو هک رون ولوب

 رک « رک قجدنلا ی رذج س . یمارفساهلت دیعگمو عل » مه كروسک
 . ىيليديا سین هدرمالوا هسیا ءرسكلا عم حیحتددع هليادجو نمریمتمزب ايو «حیحصلا عم
 ١ كرسكنالوا لصاح رکا .رونولوالیوح هئلكشريسك كروليديا طش یمسق حسم ددع نعل
 ظ :لاثم .ريليدبا میش هن رگید یر قرهتلا هسا | راویرادقشح ردح كنح رو تروص

 ۱ نوحا قلرات روق ندردح ج رخ هساا قو یسقمشح رذج كحرح هلبا تروص رکا

 ییدلوروک هوا كروص نالوالصاح و ور هلی | جرج رخ و تروص نا یک

 ۱ : لاثم . روت ولوا میش هسرزوا جرج هر وص ندقدنل 1 یسد رش ردح هرز وا

 E N : 1 ظ ۷ 3

1 
 1 نورشع و ةسمحو هال لوالا غلبملاو ن والت جرا : سو ةثلث ىلع ثلثوفصأو ةرشع [۱]

 1 37 نما سدس فصت وناءا 7 42, و هئا جراخلاو ؛ نوعستو ةتس یاثلاو

 هم عبرلاو هتسمااسنح نال ] فصن و نالا وه عبدو ةتس رذحف : باسمحلا ةصالخ [؟]

 مق اذاف ناسا یالاو ةج لوالارذح 2 قم رود نم لکو ةءبرالا كلا جرح و نورشعو

 ١ و نانا 1 نيس الا ل كس لا

9 



 ۱۷ یا باب

 ىيدتبا رابتخا [*] كفلؤم نيرباتب . ردقلفماهدندنررکید هدافاو اریز .نمهلوروک لوبق
 1 ردقفاوم كا همسآ تروص 3 ءدباوج

 : یعسق ای ؟ لا عم جی ددع كرشكلا عم حس د دع نما

 ی ۱
 فوت نور للا

۲ 9 

 هلکد و هيلع موسقم و موسقم ندنفیدلوا ۳۰ = ه دع ۳>< ۲ كرتسشم جرخم هدارو

 : هسنا روت ولوا برص

RIES)۷  
 ۱ : ايو

۳۷ . ۰۵ 
n AES UES 

٩0 ٩ 

 [ یالود دنا هیمسآ لباق ]| ی ۲ ری 5 ناق > هلضف ندد ددع جوا طقف 0 ش

 ۲ >< ۷ >< موك : یدعا

 ROS OS هف وطعم روک رثكو ندنشدلوا لوا ددع هدىددع ۷ 5 ینادلوا .
1 7 . ۰ 0 

 :هكوب لاح . ريلسهنولوا

 ۳۷ ین
 ےس

۲ > ۸ " E 

 ىيع نانو ارز ردك وبوب ن لد + 3 ىعإ ن * جواوكوجوك ند ماو ۽ ىعلي فصن فراق

 : هسا رون ولوا عاجرا هج رخ

4۸ ii. DEA 
 م

ERDA ۳هج  

 3 ندا ىف ةمدقم ا نيدلا فرش ی هک دام داع هميسقتو ترض [* 1

 5 8 RK .رديبلاراشم. دصقم ندنلّوم هلغوا ٠



 هاب را ۱ 1۷۹

  رلنارآ یسراچ و هدنلکش ءاتتسم قواك ايو ةفاوطعم روسک كنیرسک +
 ظ :

 مک اب. ردگوچوکدنبمن كنج رخت قدوس كشيرسك جاو ۱
 ند ۴ و ؛رذصا ند ٤ هلتسن هنجوز ندرابورضم نانولو هدنج رخ یدنک ايو + روك ذه

 ینرسک ٩ نيرباشب . رد ۳۲ = هج هوب لاحو رج = ةو ارز . ردسظعا
 ؛ودیلهمیا حرط یشرب ندنرسک + س او یل هنا هوالع ىشرب هنیرسک © نوجما قلوب
 ' نيرباشبو رونولوا حرط ۶ الوا ندنرسک 5+ : ملءديا یرح هدیتسکیا نه یدمش
 : هسلا یلسارا رادقم نلک مزال یسهوالع

۱ ۱ ۱ 5 ۲۷-۳۱۷ ٩ <>۳ ۳ 
 AE r رس جی eR سو ی = د

۹ ۱ AR ASN ARN AR 

a E ېراخ نانولوب هدلاحو ,ردکعد «عسنلا فصن » هدول هک رونولوب 

۳۱ 0 
 ی
۷۲ 4 :۲ 

 . وولوا نع ادا ةيمسأ هد © عسل فصا و ناما هثلئثو نانا » رد

 . ىنكيدلك م زالكملدبا حر ط هن ند + نوما كيوب : مهیارآ هلا اسم رک هدرا ىدمش

۱ 

 هو : ۱
| ١ ١ 6 A و MT ۳۱ 4 <> £ 
oO اس اك -5 : 

 | ۹ ۸ هد ۸ <> ٩ 4 7 ۸ <> ٩

 ۱ : هدتمسق جراخ نیربانب . ردیا اضتقا قلوا « مستلاناما ةسخ » ايو

۱ 6 4 
 تاب ۲

4 ۸ ۸ 

 : ايو

۱ 9 ۱ ۱ 
Eيضع ضنا  TT4 مت  

 1 هك

 ۱ هسرگید هدو هک رايا باجنا قللوا « عسنلاناما ةسمخ الا فصنو ناسا » هلر A ريبعآو

 نايا هلا هسرکید عبطلاب ندنفیداع ولو بيرق « هدهمهف یک یفیدالوا صخلم هلئيسأ



۱ 

 ۱۷۸ ظ . ىلاث باب

 . ردنرابع ند « نو هئالث » هدو هکرون ولوت

 : [*] یمیسقت لبا بكم رسک كيكه رنک الاس

 موسقم هللا موسقم ندنغيدلوا 731١ = ۷ >< ه >< س >< + كرتشم جرخم [1] هداروب

 : هسا رونولوا برض هلکد و یرب یه ندملع

)۲۰ + 2۲( = )۷۰ + ٠٠6١ 

 ٍ ۱ :ايو

A ۷۵۷۲  

 : نيرباني و

۱۷۵ ۳۱ 

Ve۷۲  

 ندوعسآ روسك_ىنمي [4] كنا هنمست ضربت چ نوجا باع ناساحم دارو

 ندع وول كلج رجع ع هدرما لوا نیکیتا اضتفا كلا لیوح هته ر سا ۱

 هدشآ مسکو ندننیدلوا ۷۲ = ها ۸ ًاتاذو یلسنارا یکیدتالوق ی راج رخ كنسکناه

 یددع ۳۱ لیکشت یروص طقف ۰ ریلبقاب هنسهملبب هلدیا هدافا لدنسنج عست و نم
 كنهتمست ون هلنهح کیدا لوق مداق رب جيف نیراشب و ینیدنولو ندلوا دادعا

 هيلع ءان .ردبا اظل هدرظن ین هام لوا هدنلکش رسکنم رسک رب هدهن «ءفاضم ريك رب هت

 موسفملا برض غلبم و هرمشع و نانأم جرخا . . مبسو سمخ ىلع ثلثو فصا : قاتم ۲۱1

 7 FR نوعبس و نانا . هيف ج رجلا ىف هيلع موسقملا برض غليم و ؛ نوعیسو هسخ و ٌةيام جرحمایف

 ۳7 ٠. باوطاذهو جيبنلا فصنو نامتا هثلثو اا همسفلا نم جرخ ىناثلا ىلع لوالا |

 نیوا : دادعا ددع ۷۲ ارز ردلئاق هنغیدلوا هيم-ست لباق د كرك وډ بساحم هدها لوا[؟] د

 © ردن د ةا دادعا كلب رداكو م5 ندهن دادعا .یک ىقيذالو



 هيقاب راث | ۱۷

 : هلئيج ینیدنولو ترابع ندلوا ددع هدیروص ۲۵ و ینیدلوا

۳۹ 

"٩ <> ۵ ۲ 

 ةانتتسم او هفوطمم روك ارظن هبهدرفم تاروسک یک سدس « سخ « فن یتسهدافا
 . ردکونو ند ۲ و كوجوك ند + یرسک 54 طقف . رولوا نکم كمت !هدافا هدنلکش
 : هسیا ربلیدبا ليوحت هجرخم ىنع رسک یيا و هکنوح

۳۰ "۷ <> 6 > ۱ 
 حح سس س

 سس ےس

۰ " <> 6۵ <> ۲ ۲ 

۲۵۸ ۰ ۱۲ <>۲ ۳ 
 سس

 2ك ۵ <> ۵ <> ٩ 1۰

, 

۱ 
1 

 ارك سیا دولا یس هل یر رک ١ ١ ردودتلرا یننکیآ كراو ىرسك 3 ٠

 . ندننج هولوا مح ىشرب هس رزوا هسا رولوا ق 92 یسحنکیاو د ااا رش

 | فوبو : ۲21 یتسسنکیا انب هنکلمداس یدمش .رولوا مدنکش فوطعم یک 0

 ۰ : هدلاح ۶ م . نوشا نامآ رسك ندب اضتفا یمص هسرزوا 7 3 4 هديا حرط ند 4

Ein ١ 1 ۳ ۳۹ 
Tas kr 2 +3 rez 7 

 \NHONTا ا ا و مت 0-5-5156 6-0  

 NE جراخو رول وا

 .[1] روت ولوا ةيمست هد « سدسلا فصاو ناسمو ةثلث » هدو 4 روئولو |

 ۳ یمسش هرسکلا عم حس ددع كدر ددع انما

۱ 
 ۳ و

5 

 : هسلا رونولوا برض هلا شب فرط ییارھ هلغلوا ه كرتشم جرج هداروب

 وا امس هعست و نائأم ناغليملاو نورد جرح ا .ةثلث ىلع سو مادو: ةف ]١[

 دا مو دا و ةفاخ وع ١ اف



 «/ن را اا ا

 ۰. [۱] ردهبمشآ لب هيو سعود ندو عود هيد « عبسو رشع ةعيس » هدون و

 ۳ [ ] یمسش هب هف وطعم روسك كريسكلا عم حس ددع ًاعار

Aتح ١ لن ا كل د  | + -] 
1 

 .: نراس . رد ۱۲ - ء > ۳ كرتشم جرج هدارو

( ۱۲۸ +۱4 ( + ۲.۳ 
 يكف ۹

 . [۲] ردقوب موزا هب همم سا هلغملوا ترادع ندحبح ددع هک روولوب

 : [*] یعیسقتهحیحهددع كم رک ساخ
۱ ۱ 
 م +( + |

4 ۵ 

 :هسیا ريليديا برض هلكثوب نيفرط نيريانب .رد 7٠١ - ه × 4 كرتشم جرم هدازوب
 ۱ ۰ ك( £+ + ۰ )

1 ۲۰۹ 
ee 
  ۳"و ۰ 9»

= + ۹ 

 هل وا همست لپاق ی 4 ا نالاق هلضف ندنددع ۳ نالوا حح ددع قمنا .رونولوب
 : یدعا . ردبا باجحما كما همس

a aE 

 E N 7 زشع ةعبش جرخ اد لوالا انم قا
 ؛نوزیعو هن هتسو ةيام لوال بلا رفع هاتنا جرخا م عبدو تلث ىلع فصنو ةرشع [۲] ۱

 ۱ م. يضع هلام ةمسقلام عواكلاو ةعتس قال



 هبقاب: را ۷۲

 ۳۶ E 1 دال“ رول إب
 e نیستم ص ۹ سخ

 س

۵ ۵ >< 4 

 : هقبقطاف . ردکوچوک ۲ و كوبوب ند 5 یرسک
۱۳۸ SN ۲ 

Axo MIO o 

ATM KNT YF 

1۵ <> 6۵ "4 <> ۵ 2 
e: 

 : زسههبش هدرادقموب هكريلك مزال قاوا ىواسم هنعومج رادقمرب هلبا ج نیربانب .رونولوب

AN O E ۱۳۸ ۱ 
 ا ea e ل eas سس

 ۳۳ ۳ ۰ ای نا 6 و ۹۵ >< ۵

 : هتمسق جراخوب هلغل وا مصا یک د . ردنرابع ند

06 

۹ o 

 كيو هدفاؤم هل ردبا باحشا كعد «دحاو نم ًاۇزج ناتسو هعسآ نم وزجو ناسح» ايو

 ۳ زا  هقفلاق .ردشمرتسوك هد [ رمثعلا عبس ] حاج >< ف یتسهییرقآ تميق

 ,ردیب زج كب, قرف یکه دنسهرا

 : [ ] یمسش هلک سم ربك كح ددع لا

۴ 
 5 2 سده سا ع

 ۱ برأ, هلكنوب 1 موسقم هلغلوا e E درب شم ج رخ هداروب

 ˆ : هساا رون ولوا

(H+) + ۰ 

 ايو :

۱۳۰ 
 E لے ات تاو ۰۵

 7 سس ترم e اب ۳" 1 ۷ ۷



 ۱۷۹ یا باب

 رونولوا برض هلکنو هيلع موسقم و موسقم هلغلوا ۱۲ = ع ><۳ كرتشم جرخم هداروب
 : هسلا

 (۱۰ + ۱۲۰) -(خد م) 1

 :ايو

۳۹ 

 = ۸ -— ٩۳۰
.۱۳ 

 : هسارولوا قج هلسنارآ یرامساق ًاراشعا ند۱۰ نوحنا همست یرسکو یدعا .رونولو

STE 3S 

>< (+ = ۰ 

 ندنکج هلوروک ىنيدلوا :
۳ 0 

۱۰ ۳۰ 

 . ريليديا هيمست هيد « رمشع جوا د ايو « راشعا هثلث » هدول هک رون ولوب

 :[۱] ی سش همصا رک كه رک كاذک

۱ 5 
 ۱۰- و سس
۳ 5 

 : هسيا رونولوا برض هلکنو هيلع موسقمو موسقم هلغلوا ۲۳ كرتشم جرخم هدارو

۱ ( ۱۳۲+ ۱۱) :۰ (۳۳۰ + ۱۵) 

 : ابو

۱:۳ 
 سه ۳۶۵6 — ۳

۳:۵ 

 ۵<>۳ ین ثلاث ددع رب هد رو لوا ددع یرحتلایدل یروص كرك وب هکر ون ولو

 یدیا هشا لوق ىنمساق ۲۳ هدیئروص رك | . ردنکد همست لپاق اقلطم هلقلوا ۲۳ ><

 : قحنا . یدبا رولوا همست لباق

 نوئلث و هثلث جرحا .رشع دحا نم. ءازحا ةسخو ةرشعىلا.ثلثو ةعبرا ةبسل مصالا نهو 1 ۱

 نیتسو ةعست نم وِزجوناسخ ةتسنلاو نوعيراوة سمح و ةئاهثث ىاثلاو نوعبراو ةثلثو ةئام لوالا خبلاو

 ارش رحشعلا میس وهو دحاو نم اوج



Viهيقاب را 1  

 : ور ند (ذ ) یعل ندسحو لوح وک ندمبر یا )2 3 رادقمو هدةشلا

 : هسبا رونولوا لي وحن هجرخینع رلنو هقدقط ای

۲ ۰ ۷۲2۰ ۰ ۲۷۰ 

 حک ه><۱۰ هه 5

 م رام >> ل ۱

XAXAN“ هم و١امذرع>اه 

 قلوب ىرادقموب و ؛رولوا كد یواسم هنعومت رادقمرب هلا + ىرسك م ند
 : هسلا رون ولوا حرط + ندرو دم رسک هدنوجما

NS ۷:7 ۰ ۱ ۳ ۹۹ ۹۹ 
 ۳ 2 سا < حج + e بس

 8۴ ... ۲ ۸ ۰ ۰ ۰ یه "<<

 لصاح نالوا بولطم دا ریلی دنا ةيمسأ هيد « رشعلا فدأ نع 2 هدول هکرون ولون

 ۱ ٠ءااز ر اك مزال قلوا « رمشعلا بفصا نو سو برض

 ۳1 هامما راد ه هفلتحم تالاح نانولوا فداصت هدمت كناروسلا دل . سقت

 : یمسهس هليا رمس ؟ هل شیک فا

 e ه >< 5 5

 3 [”] ىجمسلا هريسكللا عم حر ددع كرسكلا عم حح ددع اپ

6, ۳ 
gr هوو 

5 8 

 ذك هيف بورضملاب لعفا مث اهمجاو هدحلع دحاو لك بورضلاس روسكلاجراخم ذخ [۱]

 و  جرخام هبف بورضل ا جر يفأ يو رضملا رحم یر سم عشر لا ىلع همسقاو شغلی ا برضاو

 ام و نو باوم| : پس و عب رف نمو ثلث : كلو لادم . تارشا

 1 : AT) لع ىف ةمدقم - ییطلانیدلا فرش [*]

 1 )7 فرات باتو هتلع موسفللا ل اف ماشا دع توري[ ابا

 ةا ق ةنكلا تب زو نبال رل فأ ةفللا تیرتض-یواشع۱ ةتنسلع شاخ الت لدم مونصلل جرم ىف هيلع
 ابو هه ةةة 7: ل ع٠. . ,٠ دحاو جرح يناثلا ىلع لوالا تمسق و نيثلث ا



 ۲۹۹ 7 یا باب

ONANاضف كو " 

 ۱۰ ا 3 ۲۰ 8 ٠

 : ايرثك اهدهسیا قطنم هجرك یرسک . ب طقف . رولوا

۳ ۲ ۱ ۱ ۱ 
 س کک مممج چ ۳ دست سس تست ج دلو

 ۱۵۰ ۷ زهر ۸۶ ۵ 016

 : برض لصاح لرهلندبا قرف همسق ییا یک

۱ 1 ۱ 
 [1] ل U اس

 . ريليديا هدافا هدنزرط « رشعو سخو رشع ةعبرا »یب

 [*] فرض هليركيدكي كيکيم رسک ی یا ًاسداس
۱ ۱ ۱ ۱ e) =۵ 4 ۸ ۳  
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 ]١[ فرض هلا درقم رسک كدرفم رنک الوا

 نیریانب .ردربارب هلكمباتفاضا همیر ىنعي هتيرسك + ىررسك فصن ىع + هدوب هکرولوا
 ۰ رد 7 « نمي » ىدخلم كربعت وب هدهساا رس هلند « عیرلا فصل » هدنیاوچ

۳ ۱ ۲ >< ۱ ۱ 
 بس = تب حجت جهد ج فا

۴ ۸ >< ۸ ۱۲ 

 کردیا باجنا قمزاي هدنزرط د >< + ايو + >< جل نوا هبمست هدقوو رليا روهظ
 ۰.۱ رون ولوا هبمسل هد 6 سدسلا فصن » هدون

۱ ۱ ۱ 
 ےک كح ا

RANA۱۳۸  

 لباق كجا هيمست (RE نوحما ىرلقدلوا ندلوا ددع ىرلددع ۱۳ ۱۱ هددسا ردا

 «دحاو نمزج رشع ةثلث نم ژزچ رشع دحانم ٌؤزج» برعنیبساح ىنوب نيربانب .ردلكد
 یرب ندنزج رب نوا كنمزج رب هدنزج جوا نوا كدحاو هک ردراشا هدافا هدنزرط
 ۳۱ ۰ ردکعد

 : [*] فرض هلبا حیحددع كرسک اینا .
 فیضتنا اهدحاناقيرطهيفو :رسکلانرسکلابرض :باسا ملعف ةمدقم -یطلانیدلا فرش []

 هصیخلت عبرلا فصن ناکف عبرلاىلا فصنلا تفضا .عبرىف فصن كلذ لاثم .رخ الالا نب ,رسکلادحا
 ءازجالا برضیفو . سدسلا فصن هصيخلت و نيثلثلا نمت هغلبم نوکب نمشلا ىف ناثلثلا كلذك و نمثلاب

 ردزجنم ژزج رشع دحانم ٌقزج هفلبم اوج. ربشع هثاثنم وزجف ٌوزج رشع دحا نم ّوزج : ةا
 . دحاو نم اوج رشع*هلاث نم
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 م نوک و ب - ینعی كمليا عضو هنلكش بک ىررسكلاعم حیحددع ۲إ هتشيا . ىديا ريليربو
 2 كسنجت هقشاب ندنو « یدا ترابع ند و هح هیقرش یاملع « كا طسب » هج ريبمت

 ظ كنرارسک ل ۱ الثم . یدبا كملبا جرج دیحوت یروسک هدوا هکی دا راو اهد یماینعم ر

 ۱ هللا ۲ ینجرحمو تروض كنيجنكياو ۳ ىنجرخمو تروم كنسيجنر نوما قماق كرتشم ینراح رخ
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 ٠ .yr 08. یدیا رلرید سینج هن برع ىاملع هكا عضو هنيرلاكش
 1 ۱ : روسکلامج ىف  هيئاهباادعاوق حرش [۱]

 ١ بم " [ سدسلافصتو دحاو ] : باوج تح 0 1
 9 ۱ ۱ [ .دحاو ] » < مدس ۲

 ۳ " كلل الار ديراب بر ملح یا gl يا :ةيئافو ها, زی نجا



 زو کیا قرهلآ ىتلث رارکت هدكنوأ تیامنو لث هدكنوبو ینفصن [۱]هحمالوقكمهرد .

 نالوایهصح ىدنك فيصتتلاب هركوص ندقدلآ یناثم نوا كددعوبو یمالوب یر زوتوا
 اًماطم كاسح رب هدوا هك ردراو قرف رب 1 یسهلبا نييعت ىمهرد شب یللازو كم

 تمجاهماقرا جه ربار هلقلوانوزوا اهدزارب كنسسحنکیا یسهمرتسوک جابتحا هماقرا

 ! ردو هددصقم ندهبمست هتشلا . ردسهملسهلساپ ناسا نزسکلدا

 یححددعندهبدام تارو هبق رشنویضایر س. ىسرباسم لامعا كنءداع تاروسک

 ی.راجرخت كنيرانانولوب فاتخم ىراج رخو كما طسب ی رلحبح ددع كنبرانالوا
 2 « برض « خرط « عمجو ]١[ كلا دح وت ايو ليو - هلءطرش كم هک ل اخ هسراتمیف -

 هءارا یدعاوق ندبا اضتقا نوجا كلبا ارجا یهیباسحلامعا یک ریذجتو عيفرت « مسقت
 ج كب. یالود ندنسالوا شلدا قطا هرب رحم لوصا ینوکو دعاوقو . رد راشلا

 كنه دام تاروسک نيرباش . ردلکد یثر هقشاب ندهرضاح دعاوق نالوا ليدعت راحود

 یدعاوفو هیدازوانوزوا هدارو نوجایررذحو عييفرتو مسفو برض «ح رط «عمج
 جارختسا ندهریتعم هی دق تک راد هروسك لامعا زكلايو ؛لدتادع زسموزل یعار د

 افتك ١ هلكما ج رد - ًاقفوت هيءهرضاح تاراشا - ربارب هليراباوج ىرالاثم نانولوا

 ۱ : ۲۷1 كىلا

 یسیدای كزوب .كبب کیا ىسراي ككيب ترد : یبیرای كمهرد زکس یللازو كيب ترد [۱]
 ىركي یدټیا « ترد هدیسیرای لزکسو شب یرک, یسیرای كنللا ؛ یللا كيب ىيا ىعومج « ىللا
 هدحوا كزوقط شع كس کیا و یدمش . رولوا زوقط شة كيب ىكا یسپه هدلاح و . زوقط

 شقت كن کیا طقف . ىدبا رولوا زو ید یر هدجوا یدیا هسلوا زو كيب قا رکا :یرب

 ینرب هدجوا كلوب ندنکیدلوروک موزل اهو هرب یرکب نوجا یسامراو هزون كرب کیا دازوقط
 رارکتهدكنود هکر باق چواناسفط زو یل 1 قاب هدلاحو ءريلكمزال قمراقدج ندزو ید ینید ىنعي

 .رديا ربزون وا یرب هدح وا كح واناسقط زو کیا یر هدح وا دزو.-) ۲ :ردقح هنا یر هدحوا

 كيب کیا : هلآ ىنلثمزوا الوا نوا كنون :مهبارآ قلثم شب كمهردرب زوتوازو ییاو یدمش

 یللا زوی یسیدای كزوب جوا «كم یسیراب كکسییا : هل ىنسيراي هدهرک وصو هردا نوا زوي جوا

 ! یسهنوع رب كندیاوهلاباسح هتشيا :ردباشب ىللا زو كيب یسپه ندننیدلوا شب یسرای كنواو

 ۰ یدیا رلردبا رببءآ « جرح » هنحرحو « طیب و هتئروص دارت زب هيقرش نييساحم [۲]

 ندرسكلاعم حیح ددع زب هدنلکش رك ىتعي رولوا دوو ندتجرخم یتروص ىنعي یطسپ كركر
 الثم . ىديا رونولوا ريبعت « عفر » هكا زارفا یحی ددع رکو هلو هسيارونولوو ترا.بع

 عفر ندرسک یحی ددع هزوک هرلنو كا قیرف ىجيح ددع هلبا غارفا هنكش ۲ ینرسک د

 . یدیا كتا

 یا «سینچج» هودةكمأبا عارفا هرو ص زانكۆ اراظخدم یرسکلا عم حيك ددع رب سکعلاب



 هبقاب راثك ۳۹۲

 موزا ًادج نوکو ب یک هرسکنم « هفاضم « ةانتتسم ,هفوطعم « هدرفم روسک یهیداع

 هفقوص هبمرصاق ُةرئادرب یک همست هدیرایدنکو «رانعروک موزا هقرفت هعاونا ب نالوا
 ۱ . ىدا را زاشارب تحاح

 كتير وا هشازاو قرد ر كنرک ای هللا قربك + ندئر اظن ةطق باسخ

 راک رب كنيركيد « قطنم رنک كنبرپ . ردن ا ندنسالوا 39 كنىركيد ءه ىحرم

 ۱ الات هققطاق .ردنشات ندييس رب نیما قلعت الصا هیاسح « هسلا یسالوا مصا

 ۲۲ و ىسالوا نکم كتل هدافا .هليا طبسب مسارب یک « سخ » یررسک + هدبرع

 ۰ ردشنوا بس هسرف و یسالوا دوج وم درفم مسا ر, هليو كحهبلبا هدافا نیت ری

 مومعلاىلعو كبص نوضاير .ردهدکلوروک le ىتيك احهملع كیاسل هدیابو هتشا

 ١ !ردتریحنایاش هدیرادابقنا کهدصوصخوب كنهقرش نویضایر نالوا ملكتم هلیناسا برع
 ەد ەسيا روسوروك یکردیا ماظعازارب ی هنداح وب نور وک یک زىت | كي ارهاظ اعقاو

 زدقه هدیایوت مز « هنداح رب ركيد نالوا كجهليدبا ناس هدنشح هلبلاقمو ربج هدب رلیا

 0 0 یک مز ب هيداع تاروسک ۲ کرد دارو یا ودك هس و ف ملكا ىلقح

 اسك باسح هکرت یشدلوا شمزاي هدىدنفا ليعامسا ىويثلك ندبا ر رحم هدنزرط

 ۱ قاروسک «یوشک .ردشم رک هسدنک یدنک هب هرصاقءر ادون - هدلاح یبدالواموزل جابه ب

 ' زمغیدوقوا ىرئاوبهعقد كليا هكردشالا قيرفت هيهسمخ عاونا یخد هدرتا رب شازاپ هکوت

 . ىرار يمت یموم كناروسک یک رب هدبتلا ءرب هدجوا ءرب هديكيا كيملاراشم لضاف نامز

 أ هلك زوقط یک رمشع « عسل 1 . . ثلث «فصتا هدیوفار ىرلت وب کیلو و با

 . [] كدّتيا بحعت هنسهما ماود هدننربغ كما هدافا یاروسک هلن |

 لدیا قوس ینرع نوضایر یسوضود اهد ايو ىبهيقرش نوضایر هل وصا هیمسآ

 باح ايو یا وهلاباسح كنامدقو زمکیدید ینهذ باس> مزا هدو هحتلك هنس یکیا

 یحاضا كتنواعم و P3 . ردش واعم نالوا هباسح لوصا یراکدر و ىنمان تیغ الب

 چاق رب : زکجهدیا افتک ا هلبا هسیاقم رب زکلای هداروب كرمديا كرت هیناوهلا باس

 هدزکبس نوا كعتع مهرد 4١64 نالوا لصاح ندهلماسم رب نالي هلک ارتشا كرجان

 ۳ هدزکس . نوا « هلبا یمهجا برض هلا چ رم ىرددع ۸ كرجا رب نالوا ق ىذا

 تک یللا رو كس تزدو كرم رمتک ۳ ىنغيدلوا كعد ثلثلا ثلث فصن ؛«كميد رب

 هنولوا تمجاص هئياتك ربج یهدنمان « روسک باسح و كيبلاواشم [ * ]



 شک یا بان

 ېک م ندزانوب ايو ةيةعسترودك امئاد یهبداعروسک «یهبقرش نویضایر - . ظمرمم
 كرابسع «یسیجن رب كرابسوب .یدیا راو ببس ییا هجيلشاب ندیا قوس هعاجرا هيمدافارب
 هك هدنروصرب . یدیا یرلالوا شما لصاح تفلا هدايز كي هللا هطيسب روسک هدنالماعم

 ترابع ندهلک زوقطو ؛دوجوم هدرفم هامسا نوجماهدافا ىنهعست روسك هدنراناسل كرلنوب
 كيهعسط دادعا یتح .یدیا دامي كا هبمست یروسک وا هيب ةلمساو هدرفم ءایساوت
 یدادنعا نکیا راو قنص کیا یک هیلضصا ريغ دادعاو [ لوا دادعا ] هبلضادادعا
 قیرف هفنص جوا قردلوا ىلوضف هليرلمان هلال دادعاو همان دادعا « لوا دادعا

 كي رحم یروص هده داع روک هک و لاح . یدبا ندنت | احلا كنهمست و هدىرلةعا ]

 - هليدصقم راطخا [۱]یتیدلوایسهجیت ىلع مسقت رب كلوب ايو - هروک هنيرلقدزاي هنیرزوا

 روک هلضف ندنوب ,یدیارارولوا شمريو انعمرپ عساو اهد هبهیداع روسک ءرليديا هسلوا ٠

 . ردلکد زئاج ًاعطق قمزاي هدنتروص
 یمهدن اف رب رحم لوصا و نانولوالوبقنوجا هفاضمروسک ؛یدیاهسوا یک ییدبد كرامدبتسیرا ارز

 تحاح هكمربتك دهاش اکو . ردقفتم هدهطقنون یمهفاک كنيفلوم ندا روهظ هدقرش .٠ یدبا زالوا

 هنساعدا كريوش قرشتسم هدنرب جيه كايرلباتك ب اسح دوج وږ هدئرلهناخبتك قرش هكتوج :ردقوب
 : رو ىخد هرامارب كد هل يهوديا, تلالد

 ا :ک نم دوخایو؛شعافداصت هيهخسنرب شلدپا حاستسا شلكاي رامدیت-یرآ ويسوم اي
 Fraction en] ۲۵۵00۳۸] و ییدرتسوکهیق ندعون یجنکیا هدهج رتو الثم هکنوج .ردشمالکآ

 : قردلوا لاخ نو ماشا ینجالوا هل تروس كز زب ۍپدنیا هجرت هد
5 
 ه 4

 : ىتروص كنوبو ؛رويديا داريا یرسک '
 ع ل ه >< «

 مز هسلوا هسلوا وب . زامهلوا تروص ر شل دیا باسح هلو هدوم نع شازاي هلو هکرود رد

۳ 

 هقيقملا ف كنوب هکرولوا رک یرافدزای هدنزرط * هلينقو كرلبرعو دک هر کک
۵ 

۲ 

 . رد ه هدیجرخ و ٤ + ه دم ۴ یروص 1

 ءرديتمالع ميسقت 'ىلادا ىلع 'هدنناته ترعذ وءضاير هرروا یخ هلوروك هد:ةع رج هكث وج ]١[

 ..ردربارن ږلکید اه ساه ايو ل كعد « ه ىلع ١و » .ردیتراشا برضفرحیف مکه

 )3 Sur 5 ]راکت رفیسیواج رک ج زی دوقو هيذ » ی ۳ نوک وب مز ه-ةيقحلا ىف [؟]

 .رلرديا تئارق هدنزرط "



 راردیا ا ى “دا E راک هيف رش, ناسا هدنوجا هدافأ یکم ورک

 : هنر, ©« فصل نم حسا » ميك هنن : ىديا ۰

٠ rs 

 : هدو هک ىدتا رازازاب

 تک i ی ی ی و ی و ۳

 سس ی
 جا

 : كرهليدبا لیوح هن هفعاصم روسک عنتطلاب و یدنا هدنهاقم
7 

 ١ برض هليربرب رلجر خم قووو تروص یقرهنولوا برض هنیراجرخم ۷ ۰ ۳ كرسك ییا رکیدو ۳
 :هرزوا كمرتسوک ینکح هليدبا لمتىارجا هلبادجوىنيع هدنوجنایرلرکیدو کج هل رو جرخ داری دیا

1 

3 

 ليوحب هب ةفاضم روسک كرتنتنم یرلج رح هل و د رفم رسکر ب مه یهد راقو هدلاح وب 6 ردز“ اح قءزاب

 : اقلطم ینسهفوطعم روسک (۱) یک ییدتبا نظ درامد,تسیرآ هدقو . رولوا شادبا

١ 

 ۱ هی او ۷ 4

 ۱ رلک هدنروص یک هفعاضم رودك نوجا ىنيدلوا داع E روس 5 هدافا و و ؛كمرتسوك هدنزرط

 ش هدو هدجارخم ىدحرب سه ER وص و ؛ كعد ردقج هام ولوا برض هليربرب گچ فلش هلي ر رب

 ۱ كراك هدج رخ نونو هتروصوو یکعالدیا اما تروص كرهدا بّرض هلیسادعام نددح ناولو

 صیخلت ٠ رد دابنحا یدنک كرامد سرا یسپه درلاو ؛ كرملب وس کج هر و ج رحم رض ىلصاح

 0" ۰ ردقو دق رب 06 E ی ۲ ینیدالوا یش هرب هلو هدنرلهخسن ناولو هدقرش كلانبلانبا

 : كلذك

 ۲ ۲ ١

¥ ۲ ۵ 

 م : نوجا جرج درج و هدیانگتسم روكا

 ۳ AP N ا
۳ . ۲ ۳ 3 ۵ ;¥ | ۲ ۵ 

 اد سب ریونا رودکی رب یه دارا رك یهدیراق و هدلاح و هکنوح رد زت "اج قمزاي هدنزرط

 : قو اما

۳۷ ۲ 
 تا اللا ےس

| ۲ 



 ۹ قنات "تاب

 . یدىا ینع كنسهدافا

 ديا شلدبا لوبق راعشا تروصرب هح ربا نوما كنوب هجنلك ههفعاضم روسک
 : نوجا سدسلا فصن الثم : هک هللوش

۳:9 DRE 1١89 
  ۲2027 ۷يس ا رصتخم ايو 7

۹ I 

 هدنوجما عستلا عبر نائاثو :

FR I | 0 ۱:۱, ۶ ۴ 
 ارصتخم ايو

  NETد ا

 هدرضاح لاح هريظن ريظن رلنوب هک ىديا ريليزاي :

, ۱ ۷ ۱ ۱ 
 <> نی ا

NET 3 ۲ 

۱ <>۱ <Y 1١ ١ ۳۲ 
 رو وچ د

  >< ۹ 1 ۳ه >< ع

 هنس ۱۸۹۵ بیس هدارطتاو : زیهدش روبم قعولو هددارطتسا ر هجنوزوا هدارو 1

 قرشتسم ندیاهجرب هب هج زسنارف ىسهلاسر یهدنمان «باسحلا لامعا صيخات» كنائياانبا هدنسهبداليم ۱

 [ Galimatias 7 ايتاعلافرب یراعشا لوصاوش هدهجرتو Aristide [  ۱۲۵7۲6 ] رامدب را

 الو رك نالا انملاسا فلؤم هک لهيليوس ىلنود هدصا لوا .رديسالوا شا غارفا هنلاح ٠

 كرجرتم فرص حاضیاو .رداكد شا حاضيا یهروک ذملوصا كرددباداربا رللاثم ه.ىدازوا نوزوا ,

 طوطخ یرلهزا هرزوا ییدلرتسوک هديراقو» : هصدوصقم لصا مدلك یدمش . ردی-هوالف

 طخ رب ىررلتروص كتاروسكهرزواقءاقارب هاصافر رب هدن ر لني قرهبامولوادوخايو ,یعولواقیرف هليا هدوم "
 لوصارب صوصخت ههفاضمروسک ًارصحتم لوصاقمژابهنفرط تاآ ین راج رخو هنفرط تسوا كنيقفا |
 روصتنوجما د اسو اة اقىت اکو هف وطعم رودک یک ىيدتيا نظ كرامدبتسي را هسق ول . ردنباتک ۱

 ۶ اللثم هکه لب وش .ردشمامهيالك ١ یتهجو مجرم فسأتلا عم هکردراو تهجر قجنآ ٠ ردلکد شملدبا "

۲ 

 ۱) ۱ و 1
۱ ۷ ۱ 

 نالوا یروص دارسکی جر هدلاحو ندنكج هليدبا حج رج درج و نوجما كللديا مج یس هفوطعم روسک ۱



 هبقاب رانك ۱۰۸

 راردیا قیبطت هدهناروسک نایااوا یحیحددع یلوصا وبیتح .یدیا رارلبا مقرت هلآ تلا
 ددعو رک ۷۰ ۰۳۶ غ7 ميك هتن . یدیا رارایوف یتراشا رفص هر حس ددعو ۱

 : هریظن ريظن امدق یرارسکلاعم حب

 اا تم
۸ ۳ 

 ان لاا ما 7

 ۳ 2 نوضاو کوس نھ رج رصع يم زؤفط یل اروم طقف .ردرا هما هارا مد ۶

 راشزابهرزواقلوا كزيج قفارب هدننهرا كجرخو تروصینب هدزرطيیدمشیقاروسک

 ینعوق هنفرط تسوا كننروص هل سک قیاسلایفاک هدینوا هسلا راو حس ددع زکلایو

 شلزاي هدرصع ىحوا هدندامسرد كرارسک یهدیراقو هتشيا . ردراشللا داتا لوصا

 : هدراهخسن ىضعب نالوا

۳ 
۲ 

 2. ردشلوروك ىنبدلوا ررحم هدنزرط

 روک الوا ءرزوا ییدلوروک .دیراقو : هحنلک هسراهدافا تروص كن همك سم روسک

 : نديا هارا ىثلثو فصن هکیدیا ربلیدیا عضو فطاع واو هنیراهرآ كنهفوطعم

۱ ۱ 
 و

۲ 9 

 : هلا هرضاح تاراشا انداع یسهدافا

 . یدیا كد

 ٠ یدیا ريليديا عضو « الا » نالوا انثتسا تادا هئيرلءرآ نوحا ةانثتسم روسك ًايناث
 4 هدنمهاقم « سدس اللا فصا » : ام

 ىذوكو ادام هدو هکی دبا ريليزاي



 ۱۰۷ فا با ۾

 ,Te ا رک او ؛ رونولوا هيمست هيد « عبرلا عبس» ین

:۹ 

 عبطعلاب ىديا هساک مزال یسهیمسآ

 . یدیا رونوقوا هيد [ ًامزج نیرشعو ةثلث نم وزج عبرلاعبس ] ندنغجدهلوا

 :. كرهليدبا لہ یار >ا هرزوا هجو ىنع هدنوجما ةيمسأ رخ د - .كاذک

۳۳ 

 .ىديا رون ولوا هیمسآ هد « عسل سدس فصا » هدر و دم رسک ندنفادنولوت

 هللا هدرفمروسك یرلنالوا لمعتسم هدايزلا نیساحانیب ندرسک عونی | وب هيفام عم
 ء هقشد نالوا یسازحاو هجرد هدناباسح اد نامل ا نيب طقف . ىدبا هفعاضم دوبنک

 ظ . ىديا ريليديا لامعتسا هف وطعم دوسک "کم ندهملالو « هان

 تروض یک بنش یاروسک هيقرش نويضاير س . ىهث كن داع تاروسک
 طخ ايو مسش طخ ا هس دب | رارازاب هللا ثلا هرزوا قملوا تراع ندج رخو

 ددع هدها لوا هسيا قفارتم هلبا حیسح ددع رب رسک قنا . ىديا رلزاهوق لصاف

 هن .ىخ رخو تروص هنتلا كلوب كركح ىزيج قفا رب هنتلاو كرهديا ريرحت یی
Mba تا سر زد ی نی Kû 



 هيقاب راب 1 ۱ ه5

 ۱ ندم رو یرلددع ۷۸ ۰۲۸ هتشيا . رد راددع نيلي ل لدا رض 0 لوا ددعر
 ارز . رددودعم

e ee۱۳ < "۲ جالا و  

 3 1 راردک سم نديانددع رر هللا لوا ددع رر 0

 اص 9 اضعب و هحوتفم روسك ًاضعب یتبسن هرانوب كددع ربو هنيركيدكي كرانوب
 یتسن 2+ هک و لاح ؛ردبااطعامصا رم ر يک یرسک + لم یتتسن جاع 2 هنن .رديا دملوت

 دنا لسا لم رسک رب یک +

  هبمسآ ًاقفوت هن نع ناساح | نالوا لصاح ند: سل هلي رکیدکی كوع یا

 ۲۲۱۰۶ ۶۱۰۸۰۷ ۰۷ ۰ ۰۵/6 ۰۳۰ ۲ كددع یيا و هديما لوا نوجما

 ىنغيداملوا بولوا لوا ددع « كددعرب ادعام ندنو و كملس ىغا دالوا بولوا ميسقت لباق "

 ۱ . ]١[ ردیا اضتقا كالا نیست اقفوت هلابرض ةدعا

 ىج رحم كرس و نوح | ىمةسسن كرم 0 نالوا لضاح ندنت دسأ كددع یی : هک هاب وش

 هنغيدلو | مسق لباقهليا یسکناه كنراددع . ۰ ۷ ‹ ۸ ۰۵ هلسه رص ًاراشعا ندیددع ۰

 تمسق جراخ نانولوب كرلیدیا مسقت هلکنوا هسا مسقت لباق هبا یسکناهو ريليدياتقد

 ميسقت لباقءددلكذ واو نلك هرکو صاهدهسیا لک د سقت لباق هلكن وب و «هلددع ناک رکو صندددعوب
  ندرلن و .ىدا ریلیدیا هن رج هلا ةيعيبطد ادعا جاب ردق هن ددع ۲ ان هلا عرض ةا لک د

 هدلوحمآ تمسق ج راخ ناقبح ندنوو مسه هلکد وا هساارو ولو مسه لباق هلا یسک اه

 " . یدبا رونولوا ماود هرزوا لاونم وو هبرح دادعا نلك هركوص ندهلع موسقم كوص

 : نالوا لصاح ندنتسن هنیددع ٦٤٤ كنددع ۲۳ الثم

۳۳ 
 تم سس

۶ 

 مسق لباقريغهلبا ۸ ۰٩ ۰۱۰ یددع 544 نالوا ج رخ هسلکمزال كم هيمست یر

 رد ۲ کت مسق جراخ نانولویو رونولوا مسقهبا۷ ندنفیدلوا مسقت لباق هليا ۷ طقفو

 «یدیاریلیدبا مسه هلبا ۽ ندنعب دن ولو مست لباق هلا ع و مس لباقربع هلا ۵ ۰٩ هدوا

 قترآ حیطااب هل يح ىنيدلوا لوا ددع زب « رد ۲۳ هک تمسق جراخ ناقح نندمیس# ون

 ۱ : هدلاح و . یدیا زامهنولوا ماود هميسقت

45 2 ۷ >< 2 >< ۲۳ 

 ا سك ندننچهلوا

 )8 ۱ و هاب حیف © یدو محرلادبع [۱]



 ۱9۰ ىلا“ باب

 ندلوا ددع هد یسکیا یه هلو . رديدقتص وب یراددع ۱۷ ۰۱۳ ۰۱۱ « ۵ 5 هّدن

 لباق هبازجا کید رك رب نالوا لصاح ندتتسن هني رکیدکی كددع ییآ نالوا ترابع

 رارسک عونوي ندشدال وا عاح رالا نکم هب هدافارب بک ص ندهعسآ تاروسک عیطلابو قل ره

 . [1] رولوا ترابع ند « اص روک »

 دحاو هل رکید رب ءآو ندا لو یازجا ادعام ندنسازجا یدنک < هسا دادعا

 كلوادادعا ايو هل رکیدکی كرلنو هک ردراددع نالوا مس لباق هلرلددع هقشابندنسدنک و

 .ردعاح را لباق هيئه ب کا ندهعست روک اعاد رارسک ندبا لکشت ندنتسن هاب رانوب

 دادسعا كركو هل ركيدكي كرلنو كرك هک رددها دادعا هلو یرلددع 5٠ « 4۰ الاثم

 : نالوا لصاح ندنراتسن هليا رنو كاوا

۰ ۲ 
 «ناثلث» : ایو مس س

 تا |

° ۱ 
 «رع» : انو ب = بس

 ل ٤٠

OEE / 
 تیم زر تی بح مدل

E TOT 
 ' ” نا وسلا

 هليسماسا كنهعست روسك ايو « هحوتفم روسك » هرلنوب نيرباس .ردهيمست لباق ىرلرسك

 ١ ردشملسد « هقطنم روبک و هد الود ندنرلد دل وا ةيمسل لباق

 هلا ىلاث ددع رب طقفو ندیا لوف یازجا ادعام ندنسازحا یدنک « هات دادعا

 هدادعاعونوا كرهدبا هجرت هنيرلناسلًانيعىريبءآوف هدراکنرف ًارخؤمىك یرلکدرو نما «لوا ددع»
Nombres 0۳61۳16۲6 [ ] باسح ندابوروا نكيا فورعم مساو یربندعدق هدزب . ردرلشعد 

 هزعاسل ىريبعت «هیمورپ ربءو»  قرهلوا یرنا قلزسفوقو زس«مش - یر ىلهليديا هجرت یرلباتک
 . ردشلدا لقن هدنروص « هیلصا دادعا » و « لصا ددع »

 هدلاحه یجرخ و نالوالصاح ندنتبسن هنربرب كلوا ددعییا هلو هنقرشنیساحم اناع ]١[

 ةثاث » یو و رلريد «ءازحا» كرهيمربو ینا ¢ رسک » ا یک ۳ ناولو كوو ندید دع ۱۰

 ردلءهتسم ريغ هدزب یسانعمو كني ريبعت مصاودرب . یدیا رلروقوا هد « هرشعو هعیس نم را

 ًاقيفوت هرلب نع هب هطیسسب تانک هدز ارز .. ردلکد زب اح هدزرضاح لاح لامعتشا ا و ًاتاذ

 هرسك ٠ردلكد ىراج ىلوصا كنا عاجرا هرلنو ىسهفاك كناروسک هد هيا ریلئد . . ثاث .فصن

 کیا ميسقلرب هنیرسک + .ردترابع ندنتمسق ج راخ ك.يسقت رب ارجا لباق ريغ هروك هنيرضاح ىانعم

 .ريلشد ۷ سقت ۵ هدهنرسک کپ یک ییدلنید



 هقاب ۱ را ۱۵ ء

۰ 

 6 عبسالا فصا » : ايو دل كيل للا 1“ دوخابو

 .٠ یدیا رونولوا دع ند «ةانتتسلاروسک» ايو «هفاضلا روسک» هروک هشیدنلآ هدنزرط

 لصاح ندنمسش هددعر لو و ندندنک كددعر هرزوا ینجالشالک آ ندناحاضراو

 كمعا عارفا هتلصه ر نم ند « ةاينم ووعدك ف اتش یک ىنغل قاف جراخ نالوا

 نكمي كليا هدافا هليامسارب بک ع ندنسیماسا كندعست دوسک ىتمسق جراخون هلرخآ ریست

 . ردراشما ريبعت « هيمست » همیسش عونوب برع نيساحم هل ردينبم هبسو هتشيا . رولوا

 انسا هل ءتفاضا هن «رارکت هنأ ىتمسق جراخ نانولوب هدمیسقت رب هلیوب اصعب سکعلاب
 تمسق جراخ هدلاح وب . زامهلوا نكمم كعا طبر ههعست روسک هلبتروص فطع هدهنو

 .ردرلرسک عونوب هدیراکدید « امص روس » كبرع نييساحم هکرولوا همست ربع

 یر اعقاو . ردندروسک نالوا «مصا» ىنعي «قطنم رغد یر رنک N ا مک هتن

١ EE۱ 01  
  3ايو ><

١١ ۲ ۲ ۲ ٠ 

 یمادعام نديربسك + كرارسك نالوا لخاد هرالکشو هدهسیا ريلس هنولوا عضو هنب رللکش

 ادعام ندنسدنک هلبا دحاو كددع 1١ بيس هداكون . ردلکد ندهد رفم ةف رونل هس

 :نلسد هوا زا وا ا ۲ نرانو ىسمهمعا لوف ےس هل س

OA ۱ 
 سس س 5

۱ 
 شم © جن ۳۹

A9  

۱ ۱ ۱ ۱ 
 سم ی ی حا 0#

 ۷ 5 3 ٥

۱ ۱ 
 سس 6 ےن

۲ ۳ 

 شن زایهحش رع هک ردن وجا ینیمآ كت هح و هئشلأ. رد .سهال واعاح را لب اقهي هدافارب بک مندن رارسک

 لواند مس هدراباتک یحما رکید و هك وص ندم رت و دادع] هدب راب ام 5 باسدح یصمب

 . ردشلدا قاب ره هفنص جوا هلي رلمات ثلا « ىناث « لوا دادعا

 ه صاحب و نهعالوقیسادعامندنسازحا یدنکهروک هب هق رش نييساح «لوادادعا

 ةيعيبط دادعا یرلن و هک ردرلاددع ناياملوا ممه لباق هليسادعام ندنسادنک و دحاو هروک

 ۰ ۳۱1 روت ول وا تح | مع هب هف و رعم هدءاق ناشد » لاب ص 2 نوجا قاره ندنایم

 نیسونارا» ىنعي [ 0۲1016 0197310818116 ] كراك رف هک یرلکدید « لاب » كرلب يع ۲۱ ]

 .ردودكادبا دايهليمان « لاب رغٌءدعاقةايو «لاب رغ لو ص »هد زب ؛ رو هفو رعم ٌةدعاق ی رلکد لب اربیعت «یروبلاق
 و

 هنو نورلددعوبايو «لوا دادعا» رلب یعهٍدادعان هت ال وق یمیسقت هلیسادعامندنسیدنک هلیادح او هلب ون



 ١6 فا باب

  Eسا ا“ ش ب 9 ۸
 دن الا س : دوخايو « ناعيسالا ساحا ةثلث » : نليدبا لوق هسر ی

© ¥ 

 یالودندراق دلوا طو سم هر رگیدکی [ هلياحرط ىنعي] هلا انسا راد رقمرسک ی هدنرلهدافا

 ١ 2 ردزاشل | ريمعل ةا روسک » هدوران ون

 :نالوا لصاح ندنمیس# هليددع ١5 كنددع ۳ الثم اسماخ

۳ 

 سس ما سس

١ 

 : هروك هیهرضاح تاراشا ايو ندنغيدلوا ىرب هد كجيك ءاىرتلا ق

1۹ 

۳ 

 :ینو برع نوضایر ندنغيدنولوب "

۱ 
 سوت نه س

۷ 

 : بو و راشمما هدافا هيد « عبس نم ناثلث » ىنعي

9 ۱-۲ 

 3 نم: دوخاو « عبس نم ناثث : نا لوبق هنبرب رم ریک
1 

۱ 
 ه 1
 س نمد : دوخايو « فضن نم عشق » د نایدا لود اور یک نک ی

 هددروسك ع ونو «نوجشایرلکدتباهارا قيس رمال كرك رایوددعرپ امت اد راہدافا یک

 . ردراشعد «درشکنا اروسک » ۱

 :یرسک چ ېک هتن.یدیاریلیب هلوا بوسنمهعون چاق رب ايو رب بک سم رسک رهدفبنصت لوصا وب هيفام عه
 ۱ یر

Eفصللا عایسا ةسم ۾ : ايو  » 
2 

 ۱ و



 هيقأب راثآ ۱۷۲

 رک رب عون و . ردراشمريو ینمان « هفوطعلا روک » هدهرلنوب كرهدیا لوبق ینرلهدافا
 هجوو یراا لوا فوطع» هلا واو هنیرکیدکی كنهدرفم تاروسک ندا لیکسشت یکم
 ۱ ,رزدعفوا سنان رجلا وزو

 E E جراخ نالوا لصاح ندنمسه هل ددع ۸ كنيددع ٩ الثم ا

١ 

١ 

 ئ واسم ةيسدس كلل 3 ات و 4 رص لصاح + ن 6 رون ولوا هدافأ رکا

 کا وال ا عاحرا هن ةعسسأل تاروسك كرمد ) ايشا كلك دلو ندنغيدلوا

 هل روص وب : ۱

  ۱ 1فو ۹
 سلس ىلا : دوخايو « سدسلا ثلث» : نانولوالوبق هر يرسل

1 ۳ ۱۸ 

۹ ۲ : ۲ 
 ب قف انو دل : ايو « « عبس ۱۱ تدمي اند » : نايدبال وق هل را لعاشلا و

۷ o ۳ ۱۰۵ 

  .ردراشعولوا همست «هفاضلاروسک» ندنراقدلوا طوب ص هلتفاضا هنیرکیدکی «یرارسک یک

 ۰۷ تمنق جراخ نالوا لصاح ند مس هسدددع ١5 كسددع ۵ الثم اار

3 

14 
 : یی ىواشمب اصف یهدننب ىرسك 3 هليرسل 3 وا

NN ۱ ۱ 

 12 ٩
 : ىرتسكا + و نوجا ینبدلوا ترامعند

i3  
۲ ۷ 

 ١ ع 1
 ۷ ۲ 6 و 1 تر aa "9 ا تب ۶ ووخایو 4 مسالا لفت 2 ال ولو ال لق نب ىلا د



 ۱۰۱ ىلا باب

 ىراكدليا تمجایم كبرع نويضاير [ هدنقح عاجرا هتئيه رب بكرم ندهروک ذم روسک
 بيرق همهف كنهيمست و قحن . یدیا تراع ندنس هقيلس كناسل هدو هحنلک هلوصا
 : بص نوضایر هک هلوش . یدیا ريليدبا ذاحنا طرش یساع ولو صخلم و یسالوا

 نالوا لصاح ندنمسسش 00 و كننددع ۳ و همددع ۳ كسددع ۲ الثم الوا

 : هريظن ريظن <« ردنرابع ندرسكر رب هک راتمسق ج راخ

۲ ۳ 
 سوم 4

 ا م

 ترا بع ندنسهما ررکت هعقد ۳ تاب نی 8 و ۲ كن رس. ل هدران و و ندنغيدلوأ ٠

 روکا هدلاح و ۰ ردراشم ر و یمات » هدرکلاروسک د هراک ص رسک عونوب ندنفیدن ولو

Eیرلتروص طقفو نالوا ىواسم هس رب ندنح رام كيهدرفم وويل ىراج رحم  

 . رولوا كد ترابع ندر سک ناياملوا دحاو

 ی الثم هکنوح . رد نکم كعا هدافا هلباهعست ءامسأ رس همشءیرلرسک عونوب

 ۱ « ساما ةثلث » هد ىرسك 5 و [ ثلث ىيا ] « ناشن و

 ۰ ریاسب هل دیا ۱ ١

۱ 

۱ 

 او تنه جراخ نالوا لصاح ندمسشت هنددع ۱۵ كئيددع ۸ الثم بنات

۸ 

۱۵ ۱ 

 : هنر ېچ :هدلاحو [1] ندنشیدلوا یواسم هنعوحم + هلبا ل یرسک

۱ ۱ PN 
 ها م

 رد راشلا عاحرا هن هعسآ روسک كرەد « يو ثلث » یوو راشعا لوف ىسمدافأ

١0١ ۱ i 
wim بس" + اۋ < نحو ثلث و: هو رک س هللروص و هتفلا 
© ۳ ۱۵ 

 اجا 2 ل ۱ ۳ ۱ ۱
 بو و  ء ايو «عسو عيرو ساحا هلا : هدهندر ی و

E 

 ]١[ هلا ۳ یحرح و هنعومجت 6 هلا ۳ ىنروص كنبرسک چ تيفيكوب °  Eا

 ١ ىدا روولو كر هلي دبا تقد هنغیدلوا ئواسم .



Noe’هبقأب راب ۱  

 هدرکلا نون" — ۱ أ

 : هف وطلا « ۷ ۱

 E و تار افق )۶ هک ار و

 هفاضملا 2 س ع ۱

 م » ته 6 / ۱

 اصلا 2 بم 41 4 8 دوي

 ابو یهیداع دوسک نالوا روصتمو نکع هقشاب نادەن روک هدا لوا یدمش ۱

 هلنهکیم روک هدعبو «!هدیاحاضیا یننیدلوا ه بيس هقیرفت هباص روسکو هبک ص روسک
 : ملهيلي فل رعت یعاوا

 9# ریلیدیا داي هدهلیمات هدرفم روک هک همست روسک نانولوا دادعت هديراقوب

 ردنکیدلک هنولوا هدافا هللا صوصخم مسا ررب یک رمشع ۰... < كلت « كفصل ءاط نق

 رکید و یدیا ربلنید یخدا « تانمسملا » هجهداتس ايو « ةا ارو سك هيءروك ذم روسک

 < داد «رمسع» هنیرسک لج الثم .یدیازلدیا هبمست هلصوصحم مسار هليوب رسک رب جبه

 الا نم دحاو » نداغيدالوا ىصوصخم مسا كاشير سك ۲ نلک هرکوص ندن و هدلاح

 . یدنا ريليدبا هدافا هدنزرط « رشع دحانم دحاو » ًازصتخم ايو « اهنم ءزج رشع

 ' یدازوانوزوا هلو ءهدددع دودحمات ,ءهتسادعام ندرسك زوقطو برع نو.ضاير

 اعاحرا هتلمهرب تک ندهعست روسک ءهدلاحینبدلوا کم «یرلنو هساندکمر و ممارر

 ا . ردرافللا بيست جفا داي هللا كم مسا درب هروك اكواو راشمشلاح

 د رقم “یاسا كنهروک ذم روبسكو نالوا عاجرا لباق هتئبه رب یک ندهعسأ

 ۳۹و .ردشم وأوا ربصت « هک روسك » هتاروسك نانولوا همست ,هلمسا رب کر

 كر ندرلدو ايو طا مسا زوقط هدعئليديا هوالع هد هع سا ا ىهديراقوب هب هک سم

 امو كناروسک وب هکربلک هلوصح تاروسک نانولوا هدافا هليا بك يم مسا ررب ندیا

 ۱ شلر و یاب « هقطنم روک » ندر هب هک ص دونیک هللا هد رفم روبل لصا ىنعي

 ( "روک » هدههرتاس تاروسك نایالوا عاجرا لباق هلبا هجورب چیه هيدعست رودك و
 . ردمشلسد

 م نددرفم هعست یاسا یعب ء هيمست لباق یرب یسانعم هحقجا كريت ىكاوب

 حاق رب ايو ىرب كن هک زومط هل و ایوهممسآ لباقرب۶ع ى ريد ءروسك نلِس هلي دياداي هلمسا رب

 ىسادعام ندهد رفم هينا روسک ایم ] هدنصوصخ هیمسآ ,ردکید روسک نایامان واوا هدافا



 روسک لامعا ۱

 یرلیش نلینید هرسک» برعلانب لوا ندهنا ثح نددساس> لامعا دام هتار تک

 . رديا باجما كملت

 . ءازجا یسهحقحا اهدو هزح ر نایالوا غلاب همان مهس .هید رسک هدننابم بع نابساح

 ىلا هجورب روسک مدقلانم برعلا نيب . تک قالطا همان ءزج ر نددحا

 : یدیا ترا.ع ندوزح ز وقط كدحا

 2 ١ ا يمل
 1 : عند 3 < غر يي

۱ ۱ ۱ 
 1 ٠ ميس 2 : سدس 0 : سمح

 2 : رمسع 11 : عسل : نگ

۱۰ ۹ ۸ 

 هنیرلالوا ترابع نددحاو یرلتروص باسح لهاو «هعست روسک» ناسا لها هرانو
 رسک ردقه هقشاب ندرمنک زوقطو هتشيا ۰. یدبا راشهرو ینمان «هدرفم روسک» ق

 فیلصت و عمه ماا ىرامسا 6 امصزوسك 2و « هک ع روسک » یسهفاک هارون ولوا رو

 ندمان مسق ناقيج ندنمیسقت هنیرکیدکی كددع ییا نييعتلا ىلعال :هک هلبوش .یدیا شادي
 ىلا هجورب انقلطم رارسک نالاق قاب هدلاح ینیدنولوا رظن فرص ندح ددع

 [1] . یدیا روئولوب بوسنم هنيو كفنص

 ینهذ باس> ىنعي یئاوهلاباسح حب روسک وب ناوروک هدنرلباتک كنهيمالسا نويضايد [۱]
 هليقيال ینو هدنرب چیه كنيقرشتس» راثآ زمکیدتیا قيقدب ردق هنآ و ۰ ردمهم كب ندنرظن 4

 «دادروک بسانم ینساطعا همزال تاح اضیاه دياب ون ند زمكي دمهدیا فداصت هرئارب شا حاضیاور 7

 . نوسا  نيعت هد رل رظز باح ناشد یاوهلا ناس هک



 هنقاي راثآ ۱۶:۸

 تی سس

 ۲ E ا «ددع کیا نالوا نیاشم هن 1 هل کم ہآ .ىدياريامند

موت كوص هديلاوتم ميش وب شکیلا .ىدياترامع ندرلددع نيدعالوبق
 الددح او هلع 

 هلو هل ر خا ریست .ىدياريلسد «ردراو قفاوت» هدننام ددعییا وا هسارولوا ددعرب یربغ

 اک نالوا کرتشم مساقرب لقاال هقشان نددحاو هدعکبا نالوا قو

 هدیرلددع ٩ هلا ٩ یک قادوا ددع کیا نبياءتم ىرلددع ه هللا ۱٩ هتشا .ىدياتراع

 ۱ ۱ ۱ . یدیا .ددع ییا قفاوتم هنس رکیدکی

 ۱ رلهصاخ قفاوو ناس ء لخادت ء لئاع ی ها ترد وب هدننایم دادعا

 وک هالا نييساحم ندنغیدلوا مزلا ىسهمنلس نوجا ديحوت ین راج رخ كتار وک

 3 هان «كارتشا» یتسهصاخ قفاوت ايرثك او رلردباثحن ندهصاخ تردو لوا ندنعالشاب

 . ىديا رارلبا داي

 حس هاچ "حس



 ۱:۷ یا باب

 ِه 1
 9 ا س ا مم ۷

 ۱ ل تب ت

 يو
 تب س م دن ول ۱

 4 + ب حمال
 ۱+ ( تب + ت )۳

 . [1] ردنرابع ندنسهضایر ُهدافا كنهدعاق یهدیراقو هدوب هک ريليدبا جارختسا یروتسد

۱ 2 9 ۲ 
 +۷ ےک ۲+ س کهن

H< >< 8 ۱ 

 ۲ ۲ | ٠
 لس = ۲, رم

۱۹ ۲ VEPAY 

 كالذک . ردناصق نديقيق# رذج هدو هک رونولو :

  ۳۲ ۷سدح ه +۲۷ ارح + هر و 7۳ 6
 اور لح هاو

© © 

 سووا ل سك
۳۷ ۳۷ 

 .ردنود هن ندققحم رذح هدول هكرولوا لصا

 ”ةءسن ةه رگندکی هک دادعا  رظن هامدق س . ىفاوث تاب لا « تا

 كنب رکیدکی ددعییا :هكهليوش .یدیارولوا قفاوتم دوخایو ناشاو «لخادتمای «لثا#

 یددع ۵ رکید هلبددع ه هک ىدا سلسد « رد راو تلئاسم » هدنرلت هس ا

 هلب رضاح ربع ايو - لئامهنس رکیدکی ددعییاكلذک .یدبا تلثام رب هلو تاواسم کە

 ميسقتلاب هنرزوا كوجوك کوو و رولوا كوو ندنرکید یر قرهالوا - ىو

 یراددع ٩ ۸ ميك هتن .ىديا یلسد «ردراو لخاد» هدننابم رلودعوب هسا زاملاق رمش

 ینیدنولوا یسقت هنیرزوا کوچوک ىوبوب سكعلاب . ىديادوجوم لخادترب هليوب هدننألل
 ريلأق قاب هو مده هسرزوا قاپ و ددع هلوح وک نالوا هيلعموسقم هسا ريلاق یاب هدل ۱

 < ریلیدیا مست ه رخآ یلاو هنیرزوا قاب یجنکیا قاب یحنر نالوا هيلعموسقم یجنکیا ۳

 «ردرا و ناتو هدننایمددع کیا واهسیار دیار وهظدحا و هلعموسقمل وص هدیل اونم سقت ر یک وا

 . < نقلا » :یوسنلا نسلاوا یضاق [1] ۱



 هيقاب را ۱:۹

7 
 كك ال

 ١ + (ت +ان ) ۴

 1 ۳ رووا بیام ندقلا یهو ل

 : هروك هنغيدلوا ا بعكم كوبوب كا نالوا لخاد هدنددع م هققطا ىف

 ۱ ۱+ ب) >ح م ؛ اب < م

 1 : هوزوآ قلوا رتصا ںددح او > نا ھوا

 )۱( (7+ ن)- م

 : هدلاحوب . ريليب هنولوا عضو
 : 72 47 نول جای د آند م

 ٍ : یک ینجهلوا

 ۱ ھ کا سم

 ۱ : هسیا رولوا كج هليديا عضو

 ۱ )۲( ھ + اب حم

 : ندنرلهدافا (۲) و (۱) ندننجهنولو

 ۱ 7+7 نوال جان ماد ات حو كأن

 | : ايو

 (7 + جب مل اب ۳) حو
 : عبطلابو

 ۵ھ

 1 جوا

 عاج هدیداقوب ىتميق وب كنبرادقم 7 هتسشيا . رونولوا لاصحت سا ىسدحيرص ريغ تمیق
 : هساا رولونوق

۱ 701 0 ۱ 

 هلضرف ۱ => ندشیدلوا رغصا نددحاو یتمق كنرادقم > هدارو طقف . روئولوب

 نیر . رولوا ناصق ندنسهمققح تمق یتمق نالوا قجهنولوو كنسهدافا م ۱

 ۲۶4 6 : هلضصرف ؟ تح # شف هلس قارا ناس



 لا فا باب

 : ۱ ۱ ۱ رد لر
 ۲ ] ۷ 4 ۲ هده ۷

 9 وب < ”#

 [ ءارد تب حب ۾ هروک هنغن دل وا ee E E Cama | كنوح ]

 : قرلوا ىبررقت "ءانب هتسالوا ؟ + ع ۷ = ۷ :۳
E۱("  

 E لب ۷ هع ۷
۲ >< ۲ ۲ 

 : ايو

١ ۳ ۱ ۲ E 
۷ =+ == 

۳۲ 3 ۲۰-4-۷۲ > ۲ 

 :نیریانس .[دد ب = ھ ندنغیدلوا ۲ حاب ؛ ۲= و هکنوج ] . رولوا
 ۱ + و ۳ ۲ 7

۳3 
 (۱+ ب۲

 ."[*] دونولوا لاصحتسا هجش ینع هلي راس رق رود |
 : قردلوا ی ره ان هنسال وا عد ع ۷ >> ۷ ظ

1 
1 4 ۲ 

۷ <- ۲ + 0 ۲ >< ¥+ ۲ 3 ۳ 
 یيراقو هلغم ولون تب < ۵ ند: دل وا ۽ تا 4 ۲ ت نی هوا وب 1-2 ا 1

 [ .ردشملدبا قیطت یتش یجنکیا كنەدعاق

 ىلاهجورب هيف رش نوضایر نوحباجا رختسا ی راس ره بمکم ردج كنهح.كدادعا

 : ىديا راردیا تعجام هبودعاق .

 مولعم بعكم كونو كا نالوا لخاد هدنو هليا ددع قجهنلا یسیرق بعكم رذج»

 یل هما مست هنعوخ دحاوو ىله »جوا كنع و ىسي د نك هلمعب ص رذج كسکموب ىلضف قد اتش

 «.رديلهمعا مض همولعم بعکم رذج ىتمسق جراخ ناقبحو

 لوبو لا نالوالخاد هدنوبو ء م ددع قجهنلا تم رك سکم رذح هلركيد ریمعآ

 2 : نوجا م ۱/یسیربچ یانعم كنهفلاس ةدعاق هسا روتولوا هدافا هليا ت بعکم |

 . زدشلدبا لق ندنسهمابم حرش كنرشع ص: ىسهفاك دارللاثم نانولوا رکذ ردق هارو ["



 هاب را ۲ ١44

 ىجهلوروك هديغاشا هقيقلا ىف .رديواسمهرفصهروكهنغيدلوا ب = ه هدوب هكردترابع ند
 .راردب واسم هنسدکیدکی رارادقم ناولو هللروص یاره هدريدقت ىتيدلوا ب = ه هلهحو

 . بتک كدعاوق و نانولوا ناس نوجا یجارختسا كنيرقت می رذج یدمش

 ة هديا هنارا هلو جافرب ندنن اقسطت ناوروك هده اح

 | ىجنرب كنءدعاق ىيراقوب قرهلوا یبرقت ءانب هتساملوا ١ +۹ ۷ حس ۷ ۱
 ۱ : هحینج وم ىلا یجنکیاو

12 ۱ ۱ 
= = 1 
۷ ۲ > ۳ ۱-۲ ۷ 

 ۱ : ايو

 ۱ عا نان
 ۳۱) م دم دی. يس د ب

۲ >< ۳ ۹ 

 رد بت >> و هلضف ندنو و ۱۰ت ۵ كس س هداروب کنوح ] .نسليبهتلا
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 ۱:۴ یا باب

  : ۱ SEب 2)۲۷ حوا ده + +7)

 نرانو . رولوا : ٩

۱ 2 
 و

 ىتمىق ۲ نوما 7 هديروص ىنيدلوا مظعا ند ب ىرادقم ه یدعا . ريلك مزال قلوا

 ] و رفص نانولوا لوبق هوا ايو ١ هسيارولوا قجهنل | [ ىسطسو كننراتمبق :

۱ ۱ 
 ۲ ی 7 نسیم تم ميك ]دي ےس

 ایر وه ۱ + ھ
SSFا  

 (۱ ل -ن)#8 ۲« + بال

 ۰ هع ولوا عضو هنلح هدب راق و هلع ءانبو . رولوا

  1و + ١ |

  o 22gمیوه |

 : نيربانبو
 ار بدم راز اه

 ا 35 || ع
 (۱+ )۲ ١( + ت) ۴

 ردت رابع ندنسهضایر ةدافا كنقش حنا كنوءدعاق هدو رو ولو

 : ركيد هلبا یسهد ره تمقو كنرادقم ما

 شب با بمب
 تب ۲

 : لضافت ی هدنسهرا ىماش رش تم

 ۵-۲۱۲ ) ب۲ ته( هنن ر# و ۵ ی
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ATهیقاب را  

 ءركيدو كوو 72 تعد یر E 7 هدلاحوب .ردشلوروک موزا كما

 3 ه رز وا قلوا كوجوك

 e : هديراقوب ندننحهل وا ی دنا لاصحتسا یسهش رش تدق کیا یک

(a)جد بک ۷ یو  
 : هم ولو وق هناحم هدنسهدافا

 بسم 8
 ابن تب یی دع" ماب
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 انام ۵
 aS eer لب ن هحح ۷

 ۷ ۱۰+ ب۲

 1 دا اطعا تمسق کیا ندبا بره «هلبا ناصع» یرکید « هلي از » ەلسەبقىقح تمش

 ۱ | كنهطسب هدعاو ی رثکدایا ناب هدنصوصخ یر علب سم رذج كنهيمالسا یاملع

 ۱ . رداكد یشر, هقشاب ندنو هدیسانم كلوا

 : ردترابع ندنوش هدیماسا كنوا هحنلک هیات قش

 ' جاد بن)-حوه + ت

 1 4 هدلاح ييدلدبا عیسوت ی-هدافا

 کت رم نيد و

 : ها رولوا كد>هليدبا هوالع ۱ هنذبف رط كنو . ىدا شع ولو

 ۱ +۳۲۶ 4 ن۲ حا و



 ١4١ یا باب

 . ردنراتع ندناس یغجتهلوا

 :' هدلاحو ءرد ب عدل سم نالوا برقا ندنتهح ناصه هسددع م مادام قيقا 0 6 . ی E E 13 2 ا و

 م < (۱+ د)

 مدح أن

 : هرزوا قملوا رغصا نددحاو یرادقم 7 هدلاحو . ريلك مزال قلوا

 جد تن) حم

 : ناذو < یلسهنولوا مو
 ۲ ت

 ھ ٣ ت = م ۱

 : عبطلاب هسلا رولوا كج.دهليدبا هلباقم هدافا ييا و ندنش دل وا

 " 7 لب بر چو 9 تب

 7 ب نا تاج هنن

 (۶ + ناب )حجاج و دل ع نوي کو

 ۵ھ
aa 

 7 لع ب9

 هنن ردج كن 8 نوجا قلوا یواسم هلع ص رذج كنددع م هدول هک ريليديا لاصح

 حرص یمهدافاو كتيرنك + طقف .ردبا هب ارا یددع ندیآ اضتفا یمض هسددع ب

 تمیق كلو هلتهح یدولو عبا هن راد قم > هن هروک ذم هدافا ىنعي ی

 رغصا مروک 4 ب ۲ یرادقم ج هک رد ءانس اكون هت شدا . ردلکد نکم قلد ٠ ینسهم

 ا رک ترا سا ع
 غالبا هدحاو ینو هدربدش یتدالوا رغصا هروك هب ب ۲ دوخايو كما كرت ىروك ذه



 هبقاب راثآ ۱۶۰

 عدب م رجل كيە دادعا س . یار ا ك ر قت ہم لز وک دارعا

 ینرادیرق عدم رذج هدلاح کیدا هاظت هللا لوصا يبات ىنيداملوا یرامققحت

 :هكهليوش .ىدياراشللا س هسأتو عضو یهدعاق 1 1 هحور هفرشنساحم نوجمالاصحتسا

 00 رولا را عدم كوب و كا نالوا ل خاد هدددعو نوجا جا رختساىنعب صردج كدي ددعرب

 واسمهعبرم رذجوب ايو كوجوک ندعي ىمرذجوب لضفنالاةقابو ؛رينل |. ب يمر ذج كنود
 :ءومجدحاو هلا ىلثم کیا ايو هنلثم کیا كعبرص رذج روك ذم لضف ءهدتروص ینیدلوا

 ]١[ ٠ ىديا رونولوا مض همولعم میرم رذج هني تمسق جراخ نانولوب كرهليديا مسقت

 ١ کهدنس حلم كوو كا نالوا لخاد هدنو هللا ددع قشفلا ىا

 رذج عوج كرهليدبامض دحاو هروك ذملضف هدنروص ىنيدلواكويوب ندنرذج كعب صوب
 ظ ([؟] ىديا ريليديا عج هلي ا عمإ مر دج تمسفق حج راخو مسه هنلثم کیا ك.سودايز رب كنعل م

 وو هلا م ىددع نالوا قجەنلآ یلص رذج نوجما حاضيا یهدعاق و ىدمش

 لبا مه هدلضف یهدننابم رانو هدلاح وب .ملءرت_سوك هليا اد ىببيم نالوا بيرق كا

 :هروك هنکیدلرتس و۰

 و۵ = اب بن مم

 أ : عیطلابو

 1 ه +ان = ما

 رغصا ند ب ىل_ضاشت ھ وب « یش نالوا دوصقم ندهدعاق یيراقو هتشيا . زولوا

 11 : عل «یهدلوا یواسم هب ب

 نو حس و ايو بن >> ۾
 ١

 ۰ ۳ علم ردح كددع مم هدلاح ىنيدنولوب

 ۱ 7- بآ۷۲ ۱ + ب۲

 ١ : ىنعي كوبوب ند د سكعلابو

 3 باج هو

 11 . « باسما لامعا صیخلت » - انبلانبا . باسحلاةسالخ  ىلمآ نیدلاءاب [۱]
 ۷ ۰« هام حرش »۶ - یدعص محرلادنغ [۲]



 ندباسح نلیدیا ارجا هلا لودج

 كنوبهكرديددع ۲۷٩ رذج نانول و
 نانولوب هدفرط تلا یلث» یی امام
 ینسهناخ كوص كرذج هليددع 5

 . رديواسم هنعومجج ٩ ندا ليكشن

 او هترارزوا هدقرط تلا ظ

 ىج رد راددع نليزيح قزبح کیا

 كرذج نانولوا لاصحتسا ىجير دن

 نلیدیابیقعآ هدرضاخلاح .رسماف]
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 هيقاب را آ ۱۴۸

 <۳ بص ردج و عطلاب و را ىإض رذج كنبددع ۱۲ ییدلیا لكشت كفر

 ۱۳ . یدبا ریلیزاب هنفرط تلآ" كنوتسوب مه هنيرزوا كنراشا یجنرب مه یقر ۳ ندننیدلوا

 1 ؛زون ولوا حرط ندن وا قردیزاب هلا تكت ۳ یشر ٩ نالوا یلص كلسددع چواو هدعل

 0 . یدیا رلیردنیا هبیغاشآ دیکر ۸ ندغاصو

 هنفرط غاص كلوب یددع ٩ ىنعي یلشییا كنقر ۳ نالواشلزای هفرط تل ًانقاعتم

 لخاد هود چاق كب + و هدنددع ۳۸ نالاق قاب ندح رط قرلزای هنسبراقو زار و

 نالوا كج هليدبا ثح دنع هدهسلا لخاد هد ٩ کنوح] ه ناولونو سلسارآ ىتيدلوا

 13 وا كتراشا یحنکیا [ ندنفجهبمهلوا حرط لباق ندنو ددع نالوا لصاح ندبرض

 .یدیا رلیزاپ هدهنسیراقو زارب كنقر ٩ و هنتلا كنوتس و یک ىيدلدبا ریرحت هنفرط

 لصاح ۳۰ قره ولوا برض هلا 5 نان ولو هدنشابیاب هر ناو ود یک لوا هس هدعل

  .یدیاریلیریدنیا یقر ۱ ندیراقوب هنناي كنقر ۸ نالق قابو يايدیا حرط ند ۳۸ یرض
 هدیددع ۵ نان ولو كرهلب دا برض هليددع ۵ یهدی راقو ,یددع 0 کەدىغاشا هب و

 لیدی لیزت یشر ۷ ندیراقوب هنناي كئيددع ه+ نالاق قابو ليزيتلاب ند“

 | عاص OIE 8 هدیغاشآ ىرفص كنو قردهنلا ىلثم ییا كنددع ه اسقاعتم يدا

 13 عج هلبا 5 نان ولو هدي رليا نوتسر هدىدحاوو هفرط تسوا زار و هن ونس يهدنف رط

 هد ۷ كئيددع ۷۰ و هدعب . یدیا ريليزا هسرزوا كر ه ىنعي هنشاب یاب كردهليديا

 ۱ . یحنح وانداوصیقر ۸ هح:اوروك ینیدلوا لخاد هعفد ۸ و ریلسنارا ینیدلوالخ اد هعهد چاق

 ١ ندو .ىديا ريليديا هوالع هدهنف رط غاص كاسددع ۰ یک یددلراپ هسرزوا ترا شا

 7 ءدهتاغاب یی كنقابو حرط ند ۵1۷ كرلبدبا برض هلا ۷۰ الوا یهر ه وب هرکوص

  یهدیراقو هليا ۸ یهدغاشا ندنددع ۷۲ نالوا لئصاحو لبزتت یر ۲ یهدیراقو
 . یدیا رونولوا حرط یددع ٤ نالوا یرض لصاح كرانوب كرهليدبا برض ۸

  ینیدلوا ۳۵۸ ىبمرذج كنیددع ۱۲۸۱۷۲ هج ولوا لمعیارجا هلتروصوب هتشيا
 نلیدبا لکشت هعفد كوص هد ىمه دب افرت رب رحم زرط و .رولوروک ىنيدلاق یددع ۸ قابو

  یسالوا ۷۱۹ = ۸ + ۷۰۸ هحنلیدبا هوالع ۸ نالوا یهر كوص كرذج هنيددع ۸

 ۱ . ردیسهاروهطیواسم ۲<>۳۵۸ ینعب هنلثم ییا كرذج ناولو ًامامت هدكب و و

 كنسددع ۷۵۵۲۹۸۵ ىلا هحور نوحا یماملشالک | هلشالكناحتمالوصالوصو
 : ردشل ر و هدهم زال تاحاضبا هلا ماقرا هنف رط لوصو سش هلآ یل ص رذج



 ۱۷ یا باب

 : دوخايو

EO:۸۱۰.  
 ٩۸۰۱ هو
 ۹۹۸۰۰۱  (ههد)
7 = ۹۵۹۵۸۰۰۰۱ 
 ۹۹44۸۰۰۰۰1 = '(ةهحوحو)

 ::ندراشلا بشك ىويفعاف یا هجور نوجا كن و و راشع ا تفقد هشدلوا

 ءركوص ندق دزایینق ره« رب هت وا نوح ا قل ود ینعب ص كددعرب لكشتم ندنقرز وقطفرص 2

 غاصو مزد یثد٩ هدددعكسک ارب ندن راه رز وقط ناولو هدددعوا هنف رط لوصكنو

 «.ردبأ تيافك كمما هوالع یر ۱ هدر هند اهم ه رک وصندقدب وق رفص ردف وا هس هدهنف رط ۱

 زينل یتیم لوصالالع كددغ كچلیدبا بمکت : هجناک هنتسکت كبك دادعا |
 . یدبا رون ول وا برض اهدرب هلا روك ذم ددع عليم ون هدعب و

 یا سا عادم مزمن مک داره :یذ
 نوجا جارخنسا ىنرراعب يم ردج كندحص دادعا

 هل وصح یناشلک اي هس ص هدننانلم حرط زكلاي .ىديا ۱

 ج هلآ یرذج یک یندلبای هدمسقت نوجا كمهمريتكا
 بيرت لودج رب یواح یوتس ردق یباص كددع
 ۰ یدیاریلیدیاراضحاو ظ

 هنواون یسارو كر هلي زيج قفا طخ رب هنسالاب كلو دج
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 هدددع قجهنل | ىرذجو ؛رونولوا صیصخ هرذجقج ۰ €

 ريليزاي. هنتلا كنو هرزوا ییدلوروک دک

 ۷ ۰ ۸ هنس رز وا كرل هس سم درف اراتعا ندعاص زكلاي .ىدبا ظ
| 

 ع . ىدا رولونوق زيدلس رب ايو هطق رب «تراتشا رب
 ۳ هدزلاثم دوخایو كشر نالوا ىواح ىنراشا كوص ۱

 ۱ .نانولوب هدنفرط تسوا ربارب هلكت و یک ینیدلوا
۱ 
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 < | مه < |



 هنقاب را ۱۳۹

 : یدا ترابع ندب وش هدوا هک ی دا راشلا جارحتسا هدعاق رب ندن و و

 | نرتسوک ینماقرا ء لددع وا نوحالاضحتسا یعل م كددعرب نالوا دحاو یعاقرا هفاک د

 هإ يسد رص ىف ةيعببط دادعا ناکهر وصندن مسل كلذ :ک هند راف رطلوصو عاص كوو ىلامزاي ىددع

 »¢ رديل هللا ر رحم
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 مر ترد هدروت ذم ددع نوحلا قلو علص كنددع ۱۱۱۱ الثم : کر و

 هدىرلشر ١ ۲۷ ۳ هلنسهرص ةئيراق رط لوص كك ريليزاي ىددع ۽ ندنةيدنولوب

 : ىلأ هجورب

 وک ا

 ۱ ۱ م یدبا رلیود

 لاح كددع یبا لک تم ندش رعون رب هدددع ینع یر ههدافتسالاب ندن و هما سا نييسا#

 هددع ینع هد یسکیایک ۷۷۷۷ هليا 6۵۵0 الثم .ردراشلو هدعافر هدنوحشاقاو ی رض

 ۱۳ و نوما لاضتتسا یرض لصاح هاددع ییا لکشتم ندنراقر ۷۱ «

 هدر ره نرض لصاح ۳۵ = ۷ >< ه نانولوب هرکوص ندکدادیا برض هليركيدكي
 ولم EF ۱۱۱۱ ىنعي كددع رب تل سا نددحاو ردق ماقرا ددع نالوا دو>وم

 . ىديا رونولوا برض هلا ىددع ۱۲۳۳۲۱ نالوا

 : هقنقملا ىف

 6۱۱۱۱۴۷ ><« (١!١١)ه = VWVVY >< هوهوهو

 1 "6۱۱۱۱۷ >< ه

 3 ۱۲۳۳۲۱ >< ۷ >< ۵ حج

 ۱ لک مزالا یا
 زوم دیسک كرلددع قجهولوابرض هسرکیدکی هلو هيمالسا ناساحم هدرب

 : هدنروص ییدتا لکشت ندنار

 ۸۱ = 4 <> ٩

٩ >< A= A4 >< ۱۲۱ <> ٩ 

 85 ۱۲۳۷۱ <> ٩ <> ٩ ح ۹۹۹ >< 8
 ا YEY) <> 4 <> و 4944 >< ۹
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 یراقدلوا بوسنم - هلرظن فرص ندنرارفص « یرازج برض لصاح یهدنسهدافا
 . ردنکد یشرب هقشاب ندلوصا رر شلوشود نوجما كملیهزاب هراهاغ]

 نويضاير نوجما برض هلبلثم یدنک یددعرب هرزوا ینجهلشالک | ندلاثم وب هتشیا ٠١
 ندنرکیدکی یننارم كددعوب دوخایو راردیا برض یرلنو هبیرغودندبغود اب هبق رش

 : ًاركف كرهديا قیره ١

 حل دا هی وفا جا ) ۱
 ار ۷ مهم ۱

 ۳ ۲ ۳ دف 24-7 ۱ ۱ ۲
 لد... + هو ل یو | ج۲ ل وه ل وه 7+7 ت لن

 1-7 بم
 ھ۲ ل

 نوحا قطا تین نم كن ددع ۷ ع مک هتن . ىديا راردبا هلماعم اقیفوت هس ر وتسد  عیسوت ظ

 ۱ : یدبا رارلبا .لمج یار < اة

[E+ °°°]۲ 6۷۰) ۷۰ حمس دعم )° =  (Ve e)(ع)+ ع>ک " 

 ."١5/1996 }++ ۲ +°۰ )۰ هه

۱۳۹۸۷ 

 برع نوسضایر هدنرلعس رت كرلددع نالوا دحاو .یاقرا هواک سس و د رصم لام

 : راشملا هتقد رظن یماظتنا ىلا هجو ر

  0تر ١

 ) 0۱۱س ۱۳۱

۱۲۳۲۱۰ = 155١ 
AYET) = (۱1۱0) 

۱۲۳۵۳۲۱ = (۱۱1110) 
  (1۱1111)ح ۱۲۳۵۹۵۳۲۱

 سست سه



 هيقاب راثآ ۱ ۱۳

 كنب رکیدکی یهفبورضم هلیابورضع هلی هيفامعم .یدیا رونولوا لامعتما یرب ندبرض
 : یدیا ريليديا تعحارص هلوصا کدی ا .هلتيرتكا نوجا برض رب نالوا ىنيع

 .  ددعكرهلیدیا عضو هطقن ررب هنیراهرا یراهبنم نوما یییرت كنيددع 4۳۷ الثم
 : ىديا ریاکح یکزیج رب هنیرزواو رمابزای هدزوا ییدلوروک هدعغاشا روك ذم
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 59 هنسادح یددع < یشرداحآ «یددع۱ نانو و قرهنلا یب ملددع £ قرهلساللشابندل وص ەدە

 ۱ نان ولو قمل ىلثم يا كس ددعتردوب ًاقاعتمو ؛ريايزاي هن رز وا یک زبح «هدنر وص كح هلک

 ئ قج هنولوا م برت ىددع / وهس و ريلي ديار رحم هل |[ كنهط ناکهرک وص ند ٤ یددع ۸

 نالوا برض لصاح كرهليدبا برخ هليا ۳ ىنعل هلشر یسهمن نص یحنکیا ندلوص كددع

 رف مقر هنف رطتسوا كنك زبح هدنروص كجدلك هنشاذح كنداحا ۲۷ یداحا كنسددع ۲ ع

 ` ئددع۹ نان ولو و PI یلص كنيددع ۳ الوا كروليديا رارکت هلشع تايلمعوب .ىديا

 E ا كئيددع ۳ و ؛ ریلی زایهنب رز وا ی زج هدن روض كجةلك هنساذح كئنددع ۳

 هدیددع ۸ یهدفرط 0131 مقر هنتلا كندطقن نك وص ند ۳ ىددع 5 ىنعل

 برض هلا ۸ الوا یددع ۲۷ هدتعضو و . ىديا رلیدیا لش هغاص هن رب

 هنو ؛ريليزاي هرزوا كلك هنرزوا ۸ یینکیاوب یداحا 5 كنبرض لصاح ۱۷ كره دیا

 1 ”كحمهلك هئساذح 5 ىشر داحا « هدیرض لصاح ۲ قرهولوا برض هلبا ٩ یددع ۲

 .یدیا رون ولوامق رت هنیرزوا یدنکهدواقرهنلآ ىببرم كنیددع ۲ تیاهنوریرحت «هدنروص

 ۱ ۸34 هسا روت ولوا 3 كرهليزي> ی زبح رب هتيرارزوا رابرض لصاحو هئشيا

 : لوصا ون . یدبا رونولوب یر لصاح

"]۷ + ۳۰ ۰1 6۰۰ [ 

 نالوا كعد ینسوت كتنمفر لصاح



 ۱۳۳ یا باب

 یوم [ ۲ مه ۱۲ مه دوخایو ۲۵ هدنلاع یناحشاو ]۰۱۲ هللا ٤۸ وب ندنکج هلوروک

 راشر نرتسوک یرلتس یرنقدنولو كرانوبو ؛ح رط ند ٩۰ یددع ٩۰ نانولو قرهناآ
 . یدیارون ولوا مقر هل تمسقج راخ ىددع ه نالوا [ىعوم ١ هلبا ٤£ ىنعي] یوم

 طقفو كوحوك ند ٩٩ نالوا ىلثم ۸ كنملع موسقم ۱۲ هني هدىددع ۷۸ نالاق قاب

 تیافک هش ءدىعو2# ۱۲ هللا ٤۸ طقفو ند دنولوب كوو ند 4۸ نالوا ىلثم ٤

 كر هلیدبا حرط ىددع ۷۲ ندیالیکشت ىعومتوبو رينلا ىعومم ۲6 هلبا 4۸ ندنكيدمتا
 هدیعومش ىرلددع ۲ و ٤ ىنعي یراس ددع كنراددع 55 و ٤۸ ندبا لکشت یو

 ندننج هلاق رسک ٩ هني هلتروصوب هتشيا ۰ یدیارونولوا ربرح هنلحم قرهلوا تمسق ج راخ
 غاص كتمسقج راخ ۵٩ هدیرسک + نانولو هبسنلاب هنیددع ۱۲ نالوا هيلع موسقم هدوا

 . ىديا ربثلق هوالع هنف رط

 یک ییدمنش هبمالسا یاملع نوحلا قيقحت یتح كميسقت رب .  یازپم وسفن
 كموسقمو رلزدیا مض یاب هنبرض لصاح كرهديا برض هللا تمسقجراخ یهملع موسقم اي ٠
 . یدیاراردبا قيقحن هلا زوقط دوخايو ؛یدبا رارلبا تقد هننکیدا بودبا روهظ. نبع ١

 برض هنيربرب یرابقابنالاف ندنميسقت هلبا زوقط كتمنسق جراخ هلبا هيلعموسقم :هکهلیوش
 نالاق ندمسش .لضا یاب نالاق ندنمبیق هلا زوقط هنب هدكیرض لصاح و و راردبا

 زوقط كموسقم «كرادقمناب ولوو ؛رل ردیا عج هلن اقاب قجالاقند:سه هليا زوقط كنقاب

 ٩۷۹۸ الثم . یدنا رارليا تقد هنغیدالوا تولوا یواسم هاب قحالاق ندنمسه هلا

 : هروک هشدلوا ۳۸ یقاب و ٩۰۵ تسف جراخ ندنميسقت هليا ۱۵ كنیددع

 ۳۲ . .. . . قاب نالق ندنمسش هلياو . كاموسقم ۸

 ر 2و ٩ كنہلع موسقم 10

 زا < » ٩ كتمسق جراخ ٠٠١

 ٠١6 یراب رض لصاح رايقابوب

 ١ قاب نالاق

 ۲ د « » ٩ كنسقاپ ۳۸

 ۳ یعوم

 . یدیا راردبا مکح هتک كميسقت هجنلوروک ینیدلوا



 هیقاب راثآ ۱

 هدر, ًادومت هطخ و هن رز وا ۷۸ نالوا مو-سقمو 4 قيرش هلا دوم طخرب ىرانامو

 هدا یدک یددع ۲ نالوا ىنعض كيلع موسقم هركوص ندكدلدبا مسرت یتا طخ
 8ع دلش ۳ كملع موسقم هک - یددع م5 نالوا ىىومم كنسكيا و هدمب و ربرح

 هتل | كنددع ۳۹ یددع 2۸ نالوا یعو ۱۲ هلکنو هنن و هللاا كد

 . كئيددع ۲ نالوا هيلع موسقم هتشبا

 ىلشر کیا هيلع موبقم ةركوص ندقدلزاب هللروص وب ىش ۰ 4 ۳۲۷ ۸
 . ىدرونولوا مقرت هرزوا لاونم و هرخآ ىلاو

 هدنددع 7 یه هدنسهاشییا ندلوص كموسفم هات هنسالوا
 ۱۲ عبطلابو ؛ریلبنارآ ىتيدلوا لخاد كنسکناه ندفامضا وب
  هلوروک یبدلوا لخاد كنددع ٩۰ نالوا ىلثم ه كنبددع

 قا هدیلوس ددع هو ليزنت ند ٩۷ ىددع ۰ و ننک

 . یدبا رونولوا ر رحم اح كنقر ۷ و هنيرزوا كانك زيح

 یهر ۸ ندموسقم هنناي كنيددع ۷ نالاق قاب ندحرط ًابقاعتم
 ندنفاعضا كن ۱۲ هنن هدندنددع ۷۸ نالوالصاح كرهلب ردنا

 ۷۲ نالوا لثم ٩ كن ۱۲ و یلبقاب هنغیدلوا لخاد كتسيكناه
 ۷۸ یددع ۷۲ ندنکجهلوروک یدولو لخاد كنددع

 كنقفا طخ: هد ینو ددع ٩ و لیزنت قري زا ها كن

 ۳۳ نانولوب رلیدیا تبسن هنيلع موسقم ۱۲ هدوب ندنفجهلق یددع ٩ قاب هلئروصوب
 كنتءاسف جراخ ٩ هدیرسک ١ ايو . یدیا ريئابق هوالع هنفرط غاص

 راصتخا ىلا هجورب هدلوصا یجنکیا و ايرثك | - ۳

 فیرمآ هدیرافوب هبلعموسقمو موسقم : هک هلبوش . یدیاریلیدپا
 یدو طخ هلبا قفا طخو ندفدلزاب هرزوا هجو ییدلدبا
 ك.نیددع ٩۲ نالوا هيلع موسقم هرکوص ندقدنولوا مسرت

 لا نر ۰۱۱۰۸۰ ۰۲ ی ینعاضم فاعضا ۳

 . یدیا زام ولوا ریرح ىراركيد قرهليزاي هتلا
 ندیا ليكست ینسهناخ ییا ندلوص كموسقم هدلاح و
 یددع ٩ [ ندنعیدلوا یسهناخ ییا هد كوملع موسقم نوا
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 ۱۳۱ ۱ یا باب

 هب ی زیچ وبهدهنفررطلوص هرک ونص ندک دلزيج ی زیجر هنیرزوا قزهليزاي مونسقم --. ١
 یسهبنیم داحا هيلع موسقم هدم . یدیا رونولوا ممر طخرب یرظود هبیناشا ًادومم

 (۱ : ورحون) هنیریز كموسقم ب هدنروص كج هلكهنتلا یسهبن ص داحا كم و سقم

 ۳8 ڭم «عض كلغ موسقم هرکوص ندنوو ؟ لدار

 ۱۳۹۲ هک ان «یدرونولوا ميقرت هنتل | ىربرب هلیسهرص هرخا ىلاو ینعض
 E ًايلاوتمو ؛نوستیا زواحم ىنصن كموسقم فاعضالا فعضنانولو

 : 8 رونديا 5 [۲] ىتب یحنحاف كييلعم وقم فاعضاو» ناليزاي

 0 یدنکو هنفرطلوص كنیدو# طخ هدراقر نرتسوک ینوا هسبا

 ۳ 2 . یدیا ريليديا ر_ رحن هنب رلادح

 ۱/۳ ۲ مش 6 اقفوت هل وصا و ءهليا ۱۳ یتددع ٩۷۲ الثم هتشبا

 ما وح دوو قفا طخ هرزوا ییدلرتسوک هد ( ١ وښو ) نوحا

 | ۲ ةنيرللحم یوی ددعو یاعضا كنوبو ۱۲ هلا ٩۷۸ و میسرت

 5 ۳۸٤ نانولو هدناباقم كتي یجنکیا زوتواو ريليديا ريرحت

 ندنکیدتا زواح ینفصت كموسقم ءرديواسم هنلثم ۳۲ كنملع موسقم ۱۷ هکیددع

 قفا رب هنیرزوا كنیددع ۳۸۵ هرک وص ندنو . یدیا رل سک هداروا ىلع فيعضت

 هدنفرط تسوا نوا قمردشالقای هس نکم هن ددع ۷۲ یو كرەلىكج یزبح

 .یدبا یلیزاب هنتل | ربارب هليراتوس ددع قرهلينالشاب ندنراكويوب كا كفاعضا نالوا ررح

 کوب هجن شالك | ینیدلوانودند+۷۸ كنعوحقرهنولوامض ۱۹۲ الوا هنیددع ۳۸۵ هتشيا
 توس ددع نالوا دناع هرانو هجا وروکینرداوا ۱۷۲ كنلصاحو رونولوا مض ٩٩ هدرب

 .رد ۵٩ هک یوس ,ددع كنددع ۷۷۲ ندیالنکشت یعومحم كوص هتشبا ٠ 1 ریلی دیا حج

 نديقاب هدوا « رد هک لضف کهدنسهرآ ٩۷۲ هلبا ٩۷۸ و ندتمسق جراخ نالوا بولطم
 ابو هه ماج تون جراخ ناب ولو ندمت هلا ۱۲ كنددع ٩۷۸ ندنغيدلوا ترابع ۱

otیدبا ریلی دی | جارختسا ینبدل وا  . 

 . .ىدبا شلدبا ليدعت ی اهجور ندنبدلوا نوزوا زار لوصا ییراقو ۰۲

 ندقدلزاب هبیثراق یشراق ۱۳ نالوا هبلعموسقم هلا یددع ٩۷۸ نالواموسقم :هک هلب وش

 ینیدنل ما كد دع رب . زدیا اضتقا كملس یریعآ تب و [۲]

 هنثاثم ترد « قلا تيب هنلثم چ وا ء ییا تب هناثم کیا و لوا تب هنر دنک داد دع ول هدنروض 1

 . یدیا ريلمد هرخآ لاو یار تب



 هيقاب دات آ ۱۳۰,
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AENتر  
 ۹ ی رب

 لئالتصف اهد زار. قرف ندنلم مسقت نانولوا ارجا موبلا هدكنوب 6 رولوروک ینبداوا

 1 ِ ۱ ۱ ۰ ردسالوا

 نالوا روهشم نيساحلانبب ینروصنانولوا فی رعت هديراقوب كاليقت الب تمسق هيفام عم

 ووي نوحا رلنالوا شما لصاح تفلا هدايز كي هليلمتميسقت . ردنرابع ندنزرط
 1 : ]١[ ىديا ريليدبا ارجا هدنروص چوا اجور لبق الب تمسق یجب میسقت

 محرادبع 1 ۰ رددوجوم هدنرلحرش هصالخ رار هليراودجو هليرالاثم لوصا چواو [۱]

 ۱ ۱ , [ هنولوا تمجام هنسهئامم حرش كنيشع سم



 ۱۳۹ یاد تاپ

 رب رحم ه:شاب ىلإ هر هد یهر o و مقر هنيرزوا كاك زيج قفا ىددع ۲ قابو ح رط

 قاب قرهنولوا حرط ند ۲۵ و قرهنلا ىبرض لصاح ١ <> ٩ = ٩ ًايفاعتم ؛ ريليديا
 ندلوص كموسقمو < ريايزاي هنرزوا كسددع ۲۵ هنسههاخ یسهاخ یددع ۱٩ نالاق

 ۷ >< ١ هدمرکوص ندنو ؛ريليديا لش هننایهدیددع4 ندا لکشت يلي ىجنجوا

 ۱۹۵ هنسهناخ یسهناخ یددع ۱٩۲ نالاققاب هلا ح رط ند ۱۹۵ قردنلا ىنرض لصاح

 .یدیا رونولوا ر رح هنيرزوا كنبددع

 ندنفردالوالخ اد ٤ هذب ددع ۱ ندي لیکشف یتس همنح دل وب وب لا كنددع ۱1۲ و بنات

 ج داخ كرهلیدیا لوبق یتمسق جراخ م ًاطاتحاو ؛یبلینارآ یددع ۽ نالوا لخاد هد ٩
 جراخ ینکیاوبهدمب ؛ریلیدیا ریرح هنغاص كئيددع ١ هدرطس ینیدنولو ررحم كتمسق

 یددعع نالاق قابو ليزنت ند 15 یددع ۱۲ ناولو قرهنولوا برض هللا 4 هدتمسق
 . یدبا روت ولوا ماود هال هلبادجو ییداوروک هدلودجهرزوالاونمو و مور هنبرزوا٩ ۱

۱ 

1 

 نالوا لمعتسم هدرضاحلاح ءلوصا یجنکیاو هرزوا ینجالبشالک ١ ندناحاضیا وب

 ندرب هلا هيلع موسقم تمسق جراخ ربره نانولوب زکلای .ردببرق اهد ندنرکید هلوصا
 یرآ ىرإ یسهاخ مه ثملع موشقم هدر ینج هن ول وا ح رط ندموسقم كرهلب دا برض

 ماقرا نرتسوك یهقاس تايلمج .ردودكملديا ح رط ندموسقمو برص ا تن ج راخ

 ۱ ج راخ هلا هيلع موسقمو هسا زاب هل | تل | هدر ینح هليزاي هتسوا تم هلن و

 : هل دیا رب رگ هنف رط عاص هدز رط ييدمش



 هبقأب راک ۱۳۸

 شادی ارت رحم لآ كلودج هسو هنساذح یمه is كتمسف ج راخ نانولو هدنعصو

 ۱ ۳ موس قناسلاونمر هلسهرص قرهنولوا برض هليراشر ۷ ۰۵ « ع كم اع موسقمو

 هر اقر كملع موسقم كتمسق جراخ ىحاجوا و . ردشمللق ح رط نا

 3 هرزواییدلوروک هدلودح _ هحاليدبا ح رط ندنسفاشم مس كم وسقم هدى رض لصاح

 ۱ دلو و كا كموسقم قترآ هدنفر ۳ ندا لیکتشت یتسهناخ كوو لا كنون هک ردشلاق ۱

 ۱ كلل ريتك هتعضو یحدرد « موسقم نراس . ردلکد لخاد یددع ۽ نالوا یهر هرب سمح

 ”ىندلوا لخاد هعفد چاق كنیددع ۽ هد ۳۷ و شلدا له هغاص اهد هناخ رب هرزوا

  هعفد ۵ هد ۳۷۶ یددع 44۷ هدهسا لخاد هعفد ٩ یددع ۽ هد ۳۷ امقاو رد ل

 ىددع ۷ وب هني و لوبق قرهلوا ۷ تمسق جراخ ندنفيداملوا لخاد هلسب هعفد ۸ لكد

 اقفوت هنيراهناخ كملع موسقم نانولوب هدتمضو یجدرد كرهليديا برض هللا 76 4 4٠

 ا نالاق قاب ندحرط هل وص و هنشيا . ردشعولوا حرط ندنسقاتم كموسقم

 ۱ ۳ - E 44۷ هدو و هلةلوا ۷۲ ا 3

 ا رولا ا ندنددع

 قاب ۲ ا ۰ نفت رع نات
 ۱ . یدیا ريليدبا ارجا ىلا هجور

 نوجا كمرتس وک ینقرف لب رکید كلوصاوب قل
 .ردشع ولوا مست هند دع ع ٩۷ یددع" ۵4۸۷۱ هني

 لودجر هرزوایبدلوروکهداکش نوا كنو

 < هم و. < ره 403 یددع "ه6 نالوا مو سد لر هلب زيج

 < ner حر

RE 60 > 0 > € 

 داحآ و یلیزاب یرضود هنفرط تلآ كلودج
 موسقم هدزوا كلك هنساذح یسهناخ داحا یمهناخ
 75YEK هئسغاشا زار كنو ىددع 24۷ نالوا هيلع

NEN HEEE ۱۰۱۰ ےک ےک مم احح ےہ | | es 4 ۲۱ ۰ 
 هغم زاب یمسو ج راخ هد رز ه را گر هاب دنا زور

 هرک وص ندب و و 1 ريليقارب لع و( صوص#

 هميسقت كرهليكح قفا طخ رب هنيرزوا كموسقم

 تمسق جراح )۳ ۷

 || هيلع موسقم تم ۹

 ىتمسق ج راخ ۱ و ندنع دل وا لخاد هءقد ی ۶ نا لوا 2 هک هليوش .یدا ريل الاشإب

 ند ٩ برض لصاح قرهنولوا برض هللا ۽ الوا و قرهليزاي هنيرزوا كماع موسقم



 ۱ ىلا باب

 نوتس هحنددع یسهبنیم كموسقم هدرما لوا هدلوصا وب س . نيقزتلاب تمس
 ٦64۹۷۸1 ۱2۰ نالوا مو سقم هنسالاپ كلودح و و ريليزي> لودح رب یواح ی یدوم

 ندنوتس جنك وص هرک و صندقدلقا لر نوک تمسق جراخ هدهنف رط تلا و؛یددع

 . یدنا ريليدبا مقر یددع ٤۹۷ ضرفلاب نالوا هيلع موسقم ًاراشعا

 كلا كم و سقم كنيددع ۽ نان ولو هدنس ەر ص كوو كا ك.ملع موسقم کو ندن و

 هد 5 یدعا . یدیا ريليتارإ ینبدلوا لخاد هعفد چاق هدددع 5 عفاو هد نس هب ص كوو

 هل ا كا كلودحو هئسادح ی هسن سم داحا كملع موسقم ندنغدلوا لخاد هعفد رب « 5

 لخاد ع هد «یعسط ی دیا هز ولون یهر ۳ اض رف هنر ٩ هدموسقفرک | .یدارلب زاپیددع ١

 كل ربتک هغاص هناخرب ىهيلع موسقم 4٩۷ و ؛رولو وقرفص (۰) هنیرب تمسقجراخ ندنفیدالوا

 ندنغیدلوا لخاد 5 هد هدلاثم و هكون لاح . ىدبا رونولوا ريرحت هتتسوا یدنک هرزوا

 یتمسقجراخ ١ وب هرکوص ندقدلزای هنمهناخ تمسق جراخ یددع ١ نالوا تمسق جراخ "

 هنس هب اخ یس هناخ لمسه مص را رض لصاح كر هاب د اب رض رر رر هل را ر۷ ؛ د ` كم ومسم ۱

 لصاح هلبا هيلع موسقم كتمسق جراخ ىجنربوب .ردشعولوا حرط قره ایه | كموسقم ۳
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 هدل ودح « د دع نااق یاب ندموسم و ندک دلدبا حرط هل روص وت ندم وسم ی رص 1

 لخاد ةوديددع ۱ عقاو دس هبت نم وب ون لا كنوو ندا دل وال ۱ هرزواییدلوروک

 همف د وب و شل زايهنيرزوا یدنک را رکتهرز وا كل ديا ل٥ هغاص هناخ رب یتمسق جراخ 4۷ نده دال وا 1

 هد ترد ۶ « هد اواو e او یلدلوأ لخاد 4 یود چاق كن ددع ٤ هد 5 1

 یسهبنم .داحا هني هدنتعضو یحنکیا كتمسق جراخ قرهنلآ ۳ ًاطابتحا هدهسیا لخاد

 كاع موسقم هلیسهرص یتمسق جراخ ۳ هرکوص ندنوب .ردشلدیا ريرحت ددعو هنساذح

 نولو هدتعضو یجنکیا راس زج برض لاح كرلدا ترص هولمز ۷ ۰ ۰٩

 حرط ندموسقم نالاق قاب هرزوا كلك هنیرلاذح یراهناخ هرظن ريظن كنموسق» ۷

 . ردشع ولوا

 مق كاموسقءیرض لصاح هلسهناخ ربرهكموسقمكتمسق جراخ یجنکیا و هتشيا

 لا كن و هک رد ۱ قابدر زوایح هل و دوک هدلودج هسه رک وصندک دا ديا حرط ندن قايم

 یددع ؛نديا لیکشت ینسهبنیح كوو الا كملع موسقم هد ۱ نانولوب هدنسهبنم كوبوب

 كتبمضو یجنکیا كروليدبا لقن اهد هناخرب یتمسق جراخ 4٩۷ هيلع ءانب . ردلکد لخاد ١

 هعفد ۳ یددع ۽ هد ۱۳ و ندنکیدلک مزال قلثارآ ۽ هد ۱۳ ءدلحو و ؛شلزاب هنیرزوا
 ینحوا قدح ج راخ۲ 20 ردشادا لوف ىتمسو ج راخ ۲ ًاطامتحا هل هدهساا لحاد ۱



 هيقاب را آ ۱۳۹

 VIVIAI \ هوه ددعوشكدحاو هکر دکع دم ۳

 [ك.ملعموسقم] كددعیجنکیا است
 تح ۱ یجرب یواسمهنشسا [هموسقم | هددعیحش رب

 ۹ . نوسل وا

 - ا هدنراباتکب اسح رثك ١ هيفام عم
 2 تح < چاق كملع موسقم هدموسقم « مسقت

 اإ ی لی ورک شالا لا
 EVÎ ۱ . ردشلدیا فرعت هدهرزوا قوا

 ۳۱۱ سس ۷ >< ۳ رياك !نانولوا ذاختا ماما هدنف وب قحم ا

 ۷ ۱ ید ناب هديراقوب یمیسش « نييساحم
 ست ۱ هک ردراش۲ !فیرعتهرزواهح و كيدلدبا ٠

 ١ دم تا ی 0
3% 

 . ردکح هلوروک

^|] > 

| 2 
 هدممسش ر ةيماللسا ن وضای رەدر

 ايو كونو ندماع مو سقم موسقم

 وجميل یجددد . کیا یمسق هروک هنفیدلوا كوج وک
 ۰ هک هل وش O EEN قارن هعو

 هددع رب كوحوك ندندتک" هاددع و

 ندندنک سکعلابو «تمسق» ةن

€ 4- 

 4| مإ> <| > < ہے|

1S | ےہ ہے 

|| > ۳/۹ > 

 « ةممسأ »هد همیشه هددع ركيد كوو

 ]1١[ .رد راشم د

 قرهلواهدهيموم تروص ىلمع مش
0 

 < ع

 سا سا هک یدبا رونولوا ارجا هدزرط ییا

 . ىدبا ريليريو ىرلمان « لىقسالب ةمسق » و « ليقنلاب همسق 2 هراد و

 |< رص م

 ۱ ودارتم همست هلا تاس هاذي دنع ماع کا .ردراو فالتخا هد رالامعتسا كرا ريبعت 4 ۳۱1

 اممم .ردقو ىلومش هتبسن كلهبمست ةردكعيد تمسق اقلطم هیمست هدندزن نيبساحم مقرب هدهسیا

 0 زبر باسو شاد الامعتسا قرهل وا فدارتم یرل ريبعت بوسامو «ىمسم «موسقم هد 4بیاسح بيك یضوا

 ۰ ردشمل د هيلا بوس« ۰ هنم یمسم اضعب هد هل موسقم



 0 یا باب

 كن ر ندددع کیا و نوجا لاصحتسا ی رض لصاح یددع٤٤ ٤ هلا یددع ۰ ٩

 درج هتل[ تلا راددعو هد ر وص كج هلک هنتلا یقر قس هس ص وص كن رکیذ یشرداحا

 مو وظ ندکدلدبا

۱ ۳۹ 

۹۹۹ 
334 

 داحا ٩ یحرب یداحآ ٩ كنددع ۳۹ = <٩5 £ هدعب و ؛ ريليزنج ی زيج رب هیرارزوا

 ًاقاعتم . یدبا رلیزای هسرزوا ىقر تارشع ۽ یارشع ۳ رکید و هئيززوا شدا

 تسوا كنیددع ۳ و ؛رولونوق هبهناخ ییا نالاق شو هدنراناس هدلضاف ٥ه ےک 4 لو

 . یدیا رونولوا رب رحم یهر ٤ هعفد كيا لدب اكون هدهنؤرط ۱

 ”ةعفد یا هجورت قرض لصاخ ۷۷۷۷ >< ۹۹۵۹۹۹۵ هرزوا لاونمو هنن هتشا
 ۱ . ىديا ريليزاب

۱ ۳( 1 

۹۹۹۹ 
۷۳/۷۷ 

 4 22 م
 بو رم ەق رشنوضایر هيوسلا ىلع ن وحبا قق یت كب ريض لمع س . یناحما كب رض

 هليازوةط ناركتت هدى رض لصاح رلقا ناولو كرنا ےس هلبا زوقط یہ بورضم و

 ندنمیسقت هليا زوقط كبرض لصاح كنيقاب نایدیا لاصحتسا هلتروص ویو راردیا ميسقت
 ۱ . یدبا رارلیا رظن هنفیدالوا بولوا یواسم های قجدلاق

 واقابقج هلق ندمسش هل اهددعرب ارز .ىدياريليدنا ارجاهلقليالوق ناحتمالوصاوب

 كرك هيفام عم .یدیامولع«ینبدلوا یواسم هب ىاب قجهلاقن دنميسقت هليا وه كنس هقلطم تمسق كددع

 هدهدنماتک كنیم زرا ول ایس وم ند «ىنازيم هلی از وقطهلب وب كميسقتو برضكر ؟ كح رطو عج

 راشل .وس ىفيدل وا ی رك 1 0 ىنشاكك نازيم هلل 4یتفرشنسم ايوروا ىضعباءثأو .رددوجوم

 .رد راشمهل | تباصا هدر ول هدهساآ

 : ندا معا . با رعآ ا هجورب یه لمح ةيقرش ىاملع ل ءا[ا] سقت ۰

 لوهح دودو یجن> وا ر هلا مولعم ددع کیا و ك٤د یمسو هددع 2 ركبد كددع 20

 . يدنا رلزربو ىنماث « ةمسق 3 رلبیع هلمع رکن د مین نوکو 1"



 ۴ هنقاب راثآ ۱

 ۱ :یشر داحا" هدكنوب قا عمج ینارشع هلا داو نير هليتنع یشر داحا كددسع وا

 هنقز تارشع مقر ناليتوط هدلا هدعبو مقرت قرهلوا وقر هناخ یجنکیا هل را لدا

 مقر هنلګ هدب رض لصاح هن یشر داحا هد كنو كروهليديا عمج هلا یهر تام هدوا مضلادعب

 7” هدوا كرهليديا هوالعهقر كوصددعنالاق هدلاتیاهن قره ولواماود هرزوا لاونموو ريليديا

 ' :[1]لاحرد ىبرض لصاحب 1١ كننددع۷۵٩ اثم .یدیاربناق رب رحت ةوالع هبرضض لصاح

 نكن

 د

Vero 
 . یدیا نايزا هرو

 ۹۹4 الم فر راع 3 رفر من نوا زوقط ی افرا فالف - ۲
 ۱  زوقط 5 دددع 00 هنو رط كوا كنيددع YA نوجا كمعا برص هلا ۷A ینددع

 ۱ روا وو حرط یدد-۷۸ نت ندک دلدیا عضو رفص جوا ی مل ردك یددع كنشر

 ۰ : هدلاح ۰ یدبا

۷۸۰۰۰۰ 
YA 

۱ ۲ 
 ظ : هقفطاق . ىديا رونولو

4 - ۱۰۰۰ ۱ 
 : ندم دلوا كءد

VA = A44 >< ۷۸۱ — ۰( ( 
 : ايو

 1 ابر تی ةيءاو دع ابو
 0 ۱ ی قلوا

 ددو بک ص ندّشر 73 رکید هدددع ىننع كددع رب لكشتم ندنهر٩ ًارصحتنم هلو

 ۱ ۱ : یدیا رونولوا ارجا ًارصتخم [قفوت هلوصا یا هور هدیرض هلبا

 1 كند دع ه ىقر ۲ هد كنو بن دنەجەنولؤب ١ ؟ تحال ل- ه هركوصوزنايزاي ىددغه "الواهکهلوش [۱]

 15 ۱: تح 1 1 م و رب دبا هوالع هنارشء ۷ :ىددع ۱ نالئوط هدلا قره زاب هنقزط, تسوا

 ۱ نالبتوط هدلاو مقر هلع قرهلوا مر ی ه دب ريض لصاح یداحا ۽ هدكنو نوار

E U ۳ار  fT Mr۷۱۳۴ ست لک  Te e , 



 ۱۳۳ یا باب

 . یدبا رونولوا هلماعم ًاقشوت هنمراتشباطم

 هيدعاق نانولوا جارختسا ندنااطم وب نوجا برضى ددع ۳٩ هليددع ۷۵ الثم

 نا

 -س >< (۲۵)
Yo 

١١ 
 :ه د | ۱+ - |
۲۵ 

][ ۱۱ <> ۲۵ + ٩۲۵ = 

٩۰۰ = NSE HEARS ۱ 

 ىديا رونولو ]۱[ .

 « رولوا مولعم یب كنيرب ندراددع كج هلبدبا برض هاب رکیدکی دوخایو ب ۰
 : یدیارونولوا هدافتسا ندراتقاطمکهدس آ هسلار و ولو درفم ددعر هد لضف ىمدنرانبو

 7 ب = ن(ج ل ان) — ت

 + .ن = مء(حم ك ن) + *ج

 ٩۹۸۰۱ یا كنبددع44 نؤحالاصحتسا ىرض لصاح كنددع مله هليددع ۹٩ الثم

 درفم ددعرب یک ۱۰ = ٩٩ — ۸٩ لضافت ىمدنرانبو [**] ندنکجهلیبهنولوب قرەلوا ١
 : ندنغیدلوا

۹4 <> ۱۰ ۱ 
۱۰-۱۰۰۰ 01 = ٩4۰ — ۱ 

۸۸۱۱ = 
 [؟] . ىديا رونولوا سرتسد هنسهحش

 نوجا قلو ینرض لصاح هليا ١١ كددعر ب . ىبرض ربا ۱۱ كدرعر - ١

 « ىفاكلا 2 4 ۱.۳۳ ]١[

 تجاح هال یرض لصاح هللا ۱۱ كددعرب”هرزوا ىجالو روك هديغاشا زا مدرع ]1 /

 هن ول وا تعجاص هنعسس رت كل E دز

 * ناسا لامعا صخات » : اغلا [۲]



 | ٠ هيقاب راثآ ا

 E a : یبر كتيددع ۷۵۹ هکوب لاح ؛ رونولوا لاصحتسا
1 3 

 : هحنلیدیا مح 6۹ هدهعفدرپ اكو هما وا

+é۳۲۰ = ۲۵۹  
 : هحولوا برض هللا ۱۰۰ و

 مساع ومو ۱ :

 .[1 ]ردنراع ند رض لصاح ۲۷۵۸ >< ۱۲۵ نالوا بولطم هدو هكىديا رونولوب
 ندرلد و و یيدليا لکشدرفم ددعر یع و ددع يا كج هاب دیابرمض دوخایو - م

 ۱۳۲ ندتهاطم یهدنآ هدنزوص ىيدتا روهط رک ر طسب یتسن هو و

 ۱ : ىديا ريليديا

 ۱ ب
 جني ح (> + ت ) | مد سس |

 جبال ن

 >. = 04¥ ۰ کد وح 3: نوحا ی رض ل صاح كس راددع ۰ هلا ۷ 6۰ الاثم

 ۱ . یک یتیدلوا

 : هساا رب | یبر كنيددع ۷۵۰ رکید ندنغیدنولوب

۱ ۱ ۱ 
  ۱۸۷ | ۱۸۷ -- = Ê <> ۰صلو [

۳ 

 . هنيارينل ا ىليم ۱۰۰۰ = 7 إس ت هدكنوبو

 ۱ ۸۷۵۰۰ = ه.. لإ ۸۰

 ۱ ۰[ ۲ ] ىدبيا رون ولوا لاصحتسا

 و بس مسلاو عيل ایل رطل ترض ب ٩

 : هسا رو ول وب طمسل هد ییدس] هددع و كن رکیدو رولوا

 ب , 7 5
 2> نوا ا طي هاو 7 رز حس بب جن

 هن

 « باسحلا لامعا صيخلت » : انبلا نيا - « ىفاكلا » : یغرک بساح [۱]



 ۱۳۱ 7 یا باب

 :ندنددع ۳۱۵۰۰ نالوا لصاح هرک وصندکدلدیا برض هللا ۱۰۰ هدوو

YoY XY6۰  

 :نانولوب هلتروصوب هک یدیا ريليديا حرط ىددع
 ۳۰۵۵ ۵۰6 0۰۰ ش

 . ]١[ یدبا رولوا ترانع ند رض لصاح بولطم ىددع

 : دوخایو '

 ۲۵۰ = ماج ۷۲

 : ندنشدلوا .

۲۵۰ 1 ۱ 

 یورو
۱۰۰ 4 - 

 ۱ قرهنل | یر كنیددع ۱۲۳ و رلیدا نييعت یتتسل '

۳ 

 [ عبد وا د روزی ظ

  قرهنلآ یه ۱۰۰ هدكنو و

is Void 4 Woot» ۱۳۰۱۷۵۰  

 : كرلیدبا مض یددع ۲۵۰ تح ۱۲۳ >< ۲ هدهبرضلصاحوشو رونولوب

۷۷۰ + ۲ = ۳۰۵۵ 
 ۰. [1] ىدا رون ولوا سرت سد هنس همت

 ليزنتى وقر لس ددء ۱۰ ندن ر هأرلددع كج هاب د ا ب رض بس سا ترض تا

 هدلاحوب هسیارولوا قجهنولو طسب رادقناقبح ندنم.سقت را ندک دلدبا

 : ىديا رونولوا هدافتسا ندتشاطم ی هجورب

 ۹ ی

۱ 2 <= 7+ 7 ] (1۰) =+ 

۲31 

 : الوا نوحما برض هليا یددع ۲۷۵۰ ینددع ۱۲۵ الثم

۱۰۰-۵ ۲۷۵ 
 9# ار

 ع س

N 5 NO E 1 2 f EMLAS 



 هنقاب راثآ ۱۲۰

 ۴ |[ لو 160

Oê) 

 نوجا قلو رض لصاح كتبزلددع ۲۵۰۰ هلا ۷۵۰ الثم
 ۰*0 ١١

 25 ْ [ فضنو ییا[ © م =
+ ۰ ۱۰ ۳۲ ۱ : 4 

 : رونولوا عج قرهنلا ىنصن هليلثم ىيا كنيددع ۷۵۰ ندنغیدلوا

۱ ۰ ۰ ۳۷۵ ۱۸۷۵ 

 : كرهلیدیا برض هلبا ۱۰۰۰ عومج وو

۱۳۳/۵۰۰۰ 

 ۱ [*] .یدیا رونو د

 ىاوق ٠١ Ei «ی ر ندراددع ا برض هلر گیرد دوحایو س 5

 ١ ۱ رادقمر ندددعو ابو مض رادقمر هددعو نوحجا غالبا هنما و وزجر كنيرب ندنسهلاوتم

 | یهدیراقو هرکوص ندقدنولوا حرط ايو مض رادقم وب هدلا- ییدلک مزال كتا حرط
 | ۱ هليارادقم نان ولوا حرط ايو مض هد دع ینکیا ندهحش نانولو طقف ؛ريليديا هلماعم ٤

 هنمات ٌقزج رب كنيددع ٠١ « هلرکید ریست . یدیا رونولوا مض ايو حرط یرض لصاح

 ا یا رولوا كج هبرتسوک هلبا س رادقم نانولوا حرط ايو مخ نوجما قمليق ىواسم

 : یدیا ريليدبا ةلماعم قيقوت هتشاطم ىلا هجورب

a )چ ی <  

 ا مخ ۲ HIIR ۱۳ نوجا لاصحتسا یت رض لصاح ۲۵۲ >< ۱۲۳ الثم هتشا

3 

3 

 ۴ : كرهليدبا میس هلا ۰. هدعا و عالبا هبددع ۱۲۵ رو ا بورضم 8

۱۳۵ 

۱ ۱۰۰ 

 : كرهليديا عم يعبررب هليا ثمر كئيددع ۷۲ ًايقاعتم ؛[*] رونولوب

 ۱ ۳۱۵ = ۷۳ ل YoY ان

 ٠١ قاوهباسح نوجا قمالك ۲ یتیهام كرلبرض لوصا نالواىنبم هناروک یک كنوو وب [*]

 [عيررب و ىلثمرب] ١ ب =



 : نوما لاصحتسا ی رض لصاح هلا ۰ كنس دع ۳۲۰ الثم هتشلا

 ٩۰۰ = المودل ۷۰

 عوج ۷۸۰ ۰
 ٍ : لاحرد ندنعردل وا

 عموم ۹۰۰۰۰ = (۰) سس (۳۰۰)

—= ۸۵۰۰ 

 ۰. [۱ ] یدیا رونولوا لاصحتسا یمهحش

 ندنلضافتهلبایعوم كدرفم ددع یکیایک ۵ « م رلددع كج هلبدیابرض رکا س ۽
 ۱ : هلرخ ١ ريصت « ترابع

 مد مدح 7 4 ندد مک ب

 : هداعوا هسبا رونولو هدنلکش

 2د = (ه- ۵()۴+ )= + ل

 :نوجما رض هلب رکیدکی كن راددع ۲۵ هلا ۱ مک هن . یدبا راردیا هدافتسا ندنتشاطم .

 ۱ + ۳۰ حما
 ۱ س ۳۰ = ۹

 : رض لصاح كرلنوب هجنلوروک ا

>< ۲۹ = (۳۰)" = ( 1" 
qo: ©۱  

۸۹۹ || 

 . [5] ىدبا رلیزاب قرهلوا

 هل وقرب كنیددع ٠ «كليرب ندرلددع قحه ولوا برص بسه يه رو حاف ۱

 هدافتسا ندتشاطم یآ هجور هد رز وص ینیدل وا ط سا تس جراخ ناقبح ندا

 . ىدبا ريليديأ |

 [ زدت ام: هیئاوه باسح لوصا و ] « یفاکلا» : یغرک بساح [۱]
Tce OES EO DNS۲ د.ك ام هب یادم تاييسل زا اقا هل  



 هبقاب را آ ۱ ۱۱۸

 : لاحردو رلیدیا تفقد هنغيدلوا

 لج ماا £ (۲ 1 6 ) ۰ £ ۱۰۰ <> ۰۸۰

 : ايو

 به 6۱۷۰۰ 6. ۰۸۰

 : عما دعب قرهنولوب یراطیسب برض لصاح
۱۰۷۳۵ 

 ]١[ ٠ یدیا الف لاصحتسا

 راددع نالواكجهلبدیا برض هني «لوصاوب = ۰ ىيرضالاو عيرشلاب بسط ۲۷ 00
 رع : عبطلابو ريليديا لامعتسا هدب ر وص ييدلدا عاحرا هددع د رفه ینع هل ار وصقل ره

 (ه +7 ) بن  ه < نر( کت )

 . ىديا رونولوا هدافتسا ندتشاطم

 : نوحما لاصحتسا ی رض لصاح كنيرلددع ٩۸ هلا ٩۷ الثم

۸ ۱۰۰ -- ۲ 

 مسا ۱۰۰ تح ۷

 قرهنولو یرابرض لصاح ۳ >< ۲ ؛ ۱۰۰ >< ۱۰۰ لاحرد و ؛ ريليديا تفد هنغيدلوا

 ۱ ویو ؛ رونولوا عم
 ۱۰۰۰4 = ۳ >< ۲ ل )٠٠٠١(

(HF)۵۰۰ >> ۱۰۰ ><  

 ۹0۰ ::نالوا بولطم كرهليديا ح رط ىف رض لصاح

 . [۲] یدبا رونولوب ىددع

 ۱ یرلاضافت هلا یرلعومحم كددع ییا قجهنولوا برض س . عی شل برم

 7 :یدیارا راياءدافتسا ندتش اطم قآهجور هقرش نوضایر هدنروص ینیدلوا درفهددع رر,

 | [ رددئاع «یئاوه باسح لوصاوب ] « ىفاكلا » : ىخرك بساح [۱]

 9 ۱ کات هام تاصت لوصا ع1 یا زر کا



 ۱۱۷ نا ل

 ها ٣ م
a E ١ 
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 ٠ ندلوص «هراعبرم یراقدلوا بوسنم هرزوأ ییدلوروک هدلكش ىراي زج برض لصاح
 هسياراو ىسمدئافرب كلوصاوب . ىديا ریلیدیا عج "الئام هدعب و ريليزاي « ىرغود هغاص

 كنبراقر ىنزج برض لصاح یه و ىمهمليبةلين الشاب ندهبنیم ناینهتسیا هبرض هدوا
 ..[1] ردسهلا تلالد كلکش هنفج هل زا مراهاخ یناه

 كلدیا ارجا هلبارللودج هجا ك.[ ۱۵۵0۲ ] رين ندننویضایریدالبم رصعیجنتل | نوا
 . ردیوق لومأم یمالوا شغلا ندنوب كلوصا ییدلیا عارتخا هرزوا

 فاطر یصوصخ هدنبرض هلي رکیدکی كراددع هیقرش یاملع س. رصوصم تدناه
 هدهصوصخ لوصاو نالوا داع «یناوهلاباسح یک | هکردرلشعا تمحاص هدهلوصا

 ندهیص وصخلوصا عون و هتشيا .ردشاديادب زت ی عج لدباكوب كردليرييدشل هداس یل ب رض

 : رونولوا نایب ىنا هجورپ یرامهم كا
 هددغ. درفم تع. راددع قجهنولوا برض اس . عماد عيبشلاب برض 7-0 1

 یرلب رضلصاح هدر وص ییدلدا عاحرا [ هددعر 3 ترا.ع ندشررب هلا رفص یخ ]

 هدافتسا ندتشاطم ا هج ور هدنوحلا كلو و رونولو ىالوق اهد هللا لوصا وت

 : ىدبا رونولوا

 هو م ل(ه ل ج) ر دب ان حج (م+ن-)(+تب)

 نوحما لاصحتسا یرضلصاح ثسراددع ۱۰۲ هللا ۱۰۵ الث

o + ۰ - ٠6 

۷۲ 2 ۱۰۰ 1 ۲ ۱ 

 اه د برضا لوما فا هيما «لیقلتلا فصت برض» هدنراحرش ها هلهتزا هدرلباتکیضعب [۱]

 ندکعا ترم اهد هعفدر ةهليسفن یدتک واب ندقل 1 ینعب نص كددع رب لوصاو هکردهدکلدیا رک

 هنلمع عبرت ] . ردلکد قيبطتل باق هنبرض كددع ىيا نیعتلالعال هروک ذم لوصا هسقوب . ردنرابق

 . [ هنولوا تمحایص



 هیقاب را ۱۱۹

 | قم هتسالوا لمعتسم هدایز كا راجتلا نيب و ٠ صاوخلا نيب .٠ قازامملا ترض

 هددرضاح تاستردن نوكوب برض لوصاوب ]١[ نالوب ترهش هلبمان « روهشملا برض »

 .ردنرابع ندبرض لوصا نایدیا ميلعت ًانايس
 ههدعاق نالوا یراح نوکو نوحا برض یددع ۷۸۵ هلا ؛ه5 هدلوصا و هتشيا

 :ىدياريليديا ریرحت هنیرلهناخ یت هجور هدرانزج برضلصاحو ارجا ىلع برض ًاقيفوت
505 0 
 ١ك

A 
۳۹:۸ 

3 ۱ ۳ 

۳۵۹۷۸6 

 كاملا بوش .  كتيمجتم و هدیدنه ناخ كرلودتم لصاخلا حساب 

 » ايو « لود+اببرض » نانولوا نایبی | هجورب هدبرض لوصارب یرلکدلیا لامعتسا
 ۱ . یدیا « هکشلاپ

 ۰ | م کر نو برضیرکدک یددع ییا یک ۳ هللا ٩۷ ع هدلوصاو

 5 كاطتسم وو ء رونولوا مسر ليطتسم رب بسانتم هلیددع یرلهبنیم كو بورضم

 ماقا ردو ىددع ىرلهناخ كيو رضم ی علضو یراهاخ كبش بورض» یسقفا

 -|ادكليطتس» كردهليديا هماقا دوم رر هراعاضوب ندنرلهطقن تامسشو مش هيدي وا ستم

 ED هننامسه كن سن اق وف EET .ىدياريليدنا قي رقت هامل قاط رب

 ملض عاص ايو یصود هوراقو نديغاشأ هنساد وم عاض لوص و ىددع ٩۲۳ ىرعود

 ملوح وك سدعب .ىدبا ريلي ديامقرت یددع ۷۶ ورعود هب یغاش آ ندیراق و هنساد وم

 ورا مسر وضود هلوص ندغاص هدلاح ینکیا و وغود هعاص ندلوص هدلاح یج رب

 :  هرکوص ندناراضحتسا یک و هتشبا : یدیا رونولوا قیرفت هثلثم رئشكيا هلیرارطق

۱ 

 ۳۶ حو >< ع ۷۲۵6-۸ 200 #1 ما:

<Y۳-۷ ۱ 2 7-۲۷ ۷ ۲۱ >  

 4-6 >< ب ۱۷ دعا و ١م يا

 1 ۰ ردهدکلدبا داب هليمان «روشأا بره ١ بره لوصاو هدنس هفاک كنس رلح رش همی اهم ۲۱|

 2 ا وب هد4-سا شمرتسوک ىرض لوصا و قرهلوا هبم و ٌةدعاق هدي « ددعلاباتك » اررع نا
۱ 39 

 :a ret [ هنولوا تءحلا سم هليذ نوجا اررع نا ۰ ردشمهملبا هیمسآ هلا
I r 

 حلا نو .



 ۱۹ ىلا باب
 تفت

 کرب ج ىقفا رب هنیراتلآ قروليزايهتل تلآ .ددعییاوب نوجا كنا
 165 برض لصاح ه4-عو. >< نالوا” یعومج ىراسا الواو ريليزيج
 4 هد۵ نالوا یشر تارمشعو ريلي زایهنساذح ۹ ‹رد ؛ هک ىشرداحا كنس زج

 ۳۷۵ ٤ه = ه>< ٩ نالوا یع ومش یرلسا ًايناث ؛یدیاریلیدیا ظفح هدنهذ
 هدلا هرلت و كرهلبديا عمج یرابرض لصاح >< و '

 برضلصاح یداحا ۸ كسددع4۸ نالوالصاحو ؛روولوا,والءهدیددع ۵ نالواظ وفحم

 .ىدياريليديا ظفح یقرهو ريليزاي هنفرط تسوا كنيددع عو هنسهبنیهتارشع كننمومع

 لصاح 0 76۸ ۰ ۲ حجاب >< ٩ ۰۳۹ = £ >< نالوا ع .ىعومم یرلسا ملات

 كردلبديا هواللسع هد ٩ ناب ولو ظ وفحم هدلا هس ددع ۸ نالوا یوم كراس زج برض

 ديقهق رطرب یارشع ۱۳ و یلیزایه:هناختأم یداحا ۷ كنیددع ۱۲۷ نانولوالاصحتا

 ۳۵ =¥ >< ۵ ۳۲ >۸><ع نالوا ه ىعومم یراسا ًاعئار .ىديارونولوا طبض اند ايو

 لصاح كربلیدیا هوالع 17نانولوب هدلا هئيددع ۷یا هنعوجم یرلسزج برض لصاح
 .ىديا ريليديا طفح هدلا یراشعا ۷ و ر رج هنس هت ص فولا یثر ۽ كنددع اله نالوا

 هوالع هد ۷ ناب ولو هدلا هن رض لصاح 6<>۷-۲۸ نالوا ٩ یعوخت یرلسا لصاماو

 هل روصو و رمق ه والاع هنو رطل وص كبرض لصاح انعیددع مه نالوا ال كردهليدبا

 : ىف و رضم ییا ره هشلاىماسا كب رض لوصاوت .یدیا ریلی دب |لاصحتسا یل رض لصاح ه

۲۳۳۳ ۴۲ 

 ۷ 4 ۸۰ 4-4 6 ۶۰ ل ۵۰ ل 3 ٦

 .ردلكد ىثر هقشابندک | عم ىراس زج .نرضلصاح ی ا هجوروقملا ہرا تعا رظنهدن ز رط

3-۱ 

۷۸۹۹ 

11 + 

0-1 >< ۸۰ 
AT۵۳۰ = ۱ و  

 ۷۰ ۰ >< ل

 . ۱۱۸۰۰ 2۰ < ۱۱۸۹۰۰ ٩
 ا

eحشا  
 "۱۷۰۰۰ ۱ از را 1۷۰۰

VAةهو >¥  

 نانا 4



 هيقاب ران | ۱۱

 ) صو ۲(
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 ۲۷۳۹ )¥ وصوب )

۶:۰ ۶: ۰ 

۷۳۳۲۶ ۵ 4o ( وو ١ ( 

  ۸اناا ۳۵6۸

Gof 556۲۸۶ 6  

 ۶ 6« هدم ۵ ۱ 31 -ا

۷ ۰۹۹ ۷۰۸۰ 6 V <A 

 ا ددع ىددع یسهناخ ثنیربه كرليديا هوالع [ لوكريؤ هداروب ] هطقت ررپ
 ملیزمح کک زج هدرب یتفا هنيرارزوا قرهلبزا هللا تلاو ؛ رلیدا دن رت ردق ناصقر

ee 1 داحا كف بورمضم ىددع نالوا رر یە ص داحا كو رضم هدعل . یدا ٩ 

 قزمتولؤا بر هلیرلددع ۷ ۸۰4 نالوا یراقر یربهنم فا 7)
 ]أح یجنکباو هنساذح هناخ یح رب یشرداحا كند زج برضلصاح یحنر هرزوایبدلوروک

 كنس ر زج برض لصاح یجنح وا و هنسادح هناخ یجنکیا ىداحا كشر زج برض ۹

 یدیا ريليدبا رر 2 هدنروص فلج هک ا هناخ ینحوا .

 اقر ۷ ۸ كبف بورضضم هم ىددع ه نالوا یشد تارشع ورشا اا

 -اذح هناخ یجنکیا ىنمي هب ىرلياهناخرب یداحا كنب زج برض لصاح یجنرب كردليديا برض ۱
 اج وا لصاخلاو هنساذح هاخیجنح وا ىداحا كن زج برضلصاح یحنکیاو (؟و صون)

 دلی مقر هدن ر وص كح هلک 4: روا هیات یحدرد یداحا كس زج برض لصاح | . |

 ًالاوتم هدىددع ۽ نالوا یفر یسهینره تأه كبورضم (۳ وصون ) تياهن ۹
  هتسادح هناخ یجنح وا یداحا كن زج برض لصاح ىج رب كرهليدبا برض هلا ۷ ۸

 : یدیا ریلیدیا عج هد و ريليزاي هرزوا كمل رايا هناخ ررب هروک اكوا یرارکید و كلك

 لصاح هدنسهعفد ره « قرف ندنرکید كلوصا وب هرزوا ینجالیشالک | ندئاحاضيا وب
 . ردیسمهم ریدتبا لصاح جابتحا هباسح ینسا كن زج برض

 لاك زج برضلصاح هدیرضلوصا عون ونالوا صوصخمهنیساحم = مولا يرض
 | لصاح نالوا یواسم هئيربرب یراسا كنسهمن داحا نوجا كنو و ريليديا 1 ًالاوتم

 6 ىرددع 4 دیم ٤٥٩ هب الثم . ىدبا ريثالبوط هير و ات برض



 ١١ ۴۳ یاب باب

 EE یارشع ۵ یداحا ۸ نيرباس .ردیا اضتفا قع ولو هدنسهس رص تارت كنموع

 ۽ ب ساپ د< ۹ كلذك 5 .ىدىارىليزاي ىددع ٤۸ هدنروص كج هلک هنسهناخ تام هدینارشع و

 ۽ یعومندننیدلوا۳یما كنسحنکیا و یسا كنسدحرب ندراب ورضم ندیا لنکشت یللصاح

 قع ول و دنس هنر تام كي مضلصاح یداحا ليس رض لصاح :ع هو .هلقلوا ۳. یاصق رو
 فا یایبا رج دوس كج دیافداصت هن واخ تان یقر ی نراجو 0
 نالوایفرداحا كبف بورضم (۲ وصون ) هلباهنالوایشرتارمشع كءورضم كلذك

 ینا كنسبح رب ندرابورضم ندبا لیکشت ییددع 4۵ = ٩ >< ۵ ین یرض لصاح ٩
 یداحاكنیددع ع و هلقلوا ۲ یناصق ربو# یعومم ندنفیدلوا ۱ یسا بانسحنکیاو ۲
 ٤ و هسرزوا ۸ یقره ندنکج ءدیااضتق) قمالشابندنسهبتنعتا رشع تام و برض لصاح

 NOV < ۵ ۶ عمم xX O هرز وا لاونم وب و, ریلی زایهرز وا كلکهبهناخ یحنچ وا یددع

 هد( و مون )یس هموت ته هتشيا .یدیاریلیدیا ریرحت ةئيرالحم یرایزج برض لصاح
 ASN دعوي مب ع مدع > = A >< ع نالاق قاب موتوا ین

 كردلي ري دسك یراقج هيالشاب ندرت هرم یجنجاق ىراهناخ داحا هد كنب ران زج بربخ لصاح
 ۰ ]١[ ىديارونولوا عج ىسهفاك كرهلي بج قفا طخرب هنيرارزوا هدعبو ریرح هروك اكوا

 ری رحب هدیمومع .برض لصاح « كنقر یسهبنیم داحا كني زج برض لصاح رب يه
 لح هنباسح سا هدناقسطت لوصا و نرتسوک هدنروص یععف كب ىبهناخ ینجهنولوا

 هدلوصا نشد « ةطقلاو برض » 6 ردا لم یا هخور مروا 6

 . [۲] ردنرابعندنوب
 ب4

 هدن راد رش هام ىضعب . ردلکد طرش قمزاي یرغود هیراقو اةاطم یرض لصاح [۱]

 : ردشاوروک هدینبدلزاب یت ا هجورب كنو

1 

۳5۹ 

 ء ۸ ٩۷ ۵ ۳

 شلزاب ہد رات هنره راباتک نالوا ثحاب ندلوصا و ردق هب«>ناک هنلوا رصع رب ندو ]۲[

 هطقن هدر ۰ رد دلرټس وک هدنژرط 8 ىددع شل و ونک رقص اعاد نوساوا هسا رولدا

 E مشو لوكريو هر هطقن دارو نخ راع 52



 هيقاي 1 ١١

  SEنا ی 00 هل ٠ لا » که لب ۰

 اه سا هروک هبهقرش نييساحم نوجا قمالک | یرض عون ون دس . سراب ترض

 6 1 ینا كقررب نانولو هدنسهسی داحا موهعلا ىلع : ردنا اضتقاكماس یفیدلوا كميد

 ' نعاس یسا كنثررب نان ولون هددسةرن م تام و 2۷ یا كررت نان ول ود هد سه ص تارمشع

 هد رض لصاح كانقرورب نیعنلا ىلعال كييف بورضم هلبابورضم هدب رضرب هجشاسح و وءرونولوا
 اتداع .یدیا رولوا یواسم هتناصق رب كنعوم كنیرلسا كراقرو یتماكنسهمن نه :داحا

 ۱ برص لصاح ر یه هد رض كددغ کیاو رس هد هن يه ی هدددع ر كورد ر سا

 . ىديا ريليديا نييعت هلکنو یس۹ ص كنقر تا نيربانبو داحا كن رز

 ۱ یددع ۷۸۹ نوحا كما برض هزوک هلوصا وب هلا ۹ ینددع ع ۵7 الثم هتشا

 هنیرلرز وا و ریلی یا رب رحهنس هبت م یس هبت ی یک عا كج هلب دیا عج ایوک ءهنتل ١ | كددع 2 1

 ٠ ىددع ٩ نانولوب هدنسالفس هبترع كيورضم هركوص ندنوب . یدیا یلیکج یکزیج هدرب
 الوا 313 هليوش .ىدياريليدياب رض همسه رص قر ەل ااش ابن دنس الافس هر رع كيف بورضم

 : دئغيدلوا ۲ یرلعومح و ١+ ىراسا كرابو رضه ندءالكشل ی رضلصاح 05-5

 ) ۳ وصون )

۳۹۷۶ 

 ۳۹ (؟ روصو )

۱ 7 7 
 و 7 (۱ وصو )

2۸ ۳۵:۸ ۳۵2۸ 
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 .ke ید ریلیدیا ر رحم هد روص كح هلک هئسادح ىراشر 4 و ٦ یشد ۶ ۰ یددع

 ١ أ ندنغیدب ول وب 6 كس هل ص تارشع مو داحا 5 هد رض لتصاح ٦ <> ۸= ٤۸
° 

 ر داما كني د ن رض لصاخ وب هلفلوا ۷ قاضقن رو م ىع م



 ۱۱۱ ىلا باب
u 

 ۳ و كردلبدبا عمج هلا ۳ یهدرطس یجنکیا ىداحا ۳ كنبرض لصاح ۷> ٩ = ٩۳

 نالوا لصاح كزهليدبا عمج هلبا ه که درطس یجنکیا هني یارشع ٩ و ٩ هنآ كردليزيج
 ىجنر ناولو هدقرط تسوا هدینآرّشع ۱ و هتل | كتقر ه و یداحا ١ كسددع 1

 یشر۵ کیا یهو ريليزاي هتل | كنهرهوا یددع ٩ ناولو قره ولوا عج هلا © ی هدرطس

 یهر ۸ کهدرطسیج رب یداحاع كانبرضلصاح ١4 =۲ ><۷ كلذك . [۱]یدیا ريليزيج
 هللا ىنارشع ١ و هنتلا كنقر ۸ یداحا ۷ كتيددع ۱۲ نالوا لصاح لری دیا عج هلبأ

 نالوا لصاح كرهليديا عمج هلا ٩ یهدرطس یجنجوا ىعوم ىتارشع ١ دالاق ند ۲
 ندنوب . یدبا ريليزيج ىرلشر ٩ هللا ۸ ىكلواو ريليزاي هتلا كنقر  ىددع #
 لصاح ۳۰ = ٩ >< 4 و ؛ريليريدنياىئاشإ اهد هيترمرب یہف بورضم ٩۲۳ ءركوش
 كنيددع ٠١ نالوا یعوحم كرهليديا مض هر ٤ کهدرطس یحنحوا ىداحا ٩ كنب رض

 هدئعومج ىلا ر يشع ۳ كنبرضلصاح ۳۷ هلياىقارشعاو هنتلا كنددع ٤ ون یداحا رف

 ۱ و هنتلا كئيددع ۸ یداحا ۲ كنعومج ۱۲ قرهولوا عج هلبا ۸ یهدرطس یجند

 ۱ و هدیددع ۲ نالوا لصاح قرهنولوا مض هنیددع ۱ یکهدرطس یحنح وا ىلا

 كنبرض لصاح ۸= >< ٤ هنيو . یدیا ريليزيج ٩ هليا ۸ و ريليزاي هنتلا كنب

 ۱ و قره ولوا عج هللا ١ نانولو هدرطس یح رب ىشر م نالوا ترامع ندداحا ز

 ىداحا ۲ كنبرض ل صاح 1؟-مد<4 لصاحلاو ريرحم ىددع ٩ هنتلا كرهليزيج ىدذد
 قردهنولوا عمج هلا ٩ نان ولو هد رطسیجنکیا هدینارشع ۱ و هوالع هنک وب ك رطس ىحن ۱

 یحدرد هدقارشع ۱ و هكا كزوقطوب رفص ک هدنسهت يمداحا كيددع ۰ نالوا ىع :

 ريليديا ريرحت هنتلا كرفصوب یددع ١ نالوا ىعومم قرهنولوا عج هللا رفص كەد

 ىماذح هجو عود [راهر شوب ىسيرجلا ] ماقرا نالوا شمهلریچ ىدمش هتشيا . ی
 ىددع ٩۳۲۱۰۲ هسبا رولوا كح هلى دبا لقت هلا كنک زبح ی هدفرط یاش هنا ۱

 . [۲] یدیا تدابع ندبرض لحاح نالوا بولطم هدوب هکیدیا رولوا لص
 ریایدیا مقرت رلناليزاي هنتل هنیرلر, كرهنايس رار نایزیچ ید هدلوصا وب هيفام عم
 هروک هلاح وش هك یدیا رف لاصحتسا قردلوا هدرطس رب برض لصاح هل روص

 . یدا رولوا ترابع ند وحاب برض. رب

  برض » هدرلنوب هكىديا راو ىعون چاق رب كيرض لوصا و - . لیقت ومب ترض

 . هرئاسو « هيئاهي حرش » :ىفعر سمح رلادبع [۲] |
 دهلران وک ها قو شو ید رج اهدماقرانليدبا اقباوهلياماقراىداعراقرنليزعجهديرض لصاحب 1 ٠



 هيقاب "ران آ ۱۹۰

 ٩ نانولو هدنسهبنم تأم كييف بورضم هلبا ٩ یددع ه4 نالوا یرضلصاح كنقر .

 هرکوص ندقدزای هنیرزوا کرج ٩ <>  ۱۲ = ۷كنیددعع یداحا ۲۷ كنبرض لصاح ۰
 طقفو ؛رارديا قرت هنف رطغاص ١ كرددياعج هلكت وا هدر یراقحهزاب هسرزواع ىتاريشع 1

 لصاح ۳۹-۱۸ یحنج وا كلذك . یدبا رارازاب یقر ه هنر كرەلىس یددع 5و

 طقفو ريرحت هنفرط غاص كنقر ۲ ینداحا ۸ كنسه زج برض ١ هنیدزوا ۳ ىتارشع .

 یدیا رارایوق یر ۳ هنیرب كرهلبس یهر ۲ ویو كرهدیا عج هلکنوا هدر, یراقجهزا . 7
 ندب رلکدسا ماود كرهدیا م هرامكلوا ىف زج برض لصاح سه هرزوا لاوئموب

 لصاح « هدلوصا وب . ىديا رارولو یتسموم برض لصاح ۱۲۲۱۰۲ هدشاهن هريئدرب
 یدیا ریلشد « وجاب برض » هدهرض عونون ندنفیدالاق رثا ندرلهزج برض .

 یدبا ترابع ندرلنوب یسهرصتخمو هللصا تروص كمان لقتتلاب برض هتشیا ]۱[ ٠

 1م هدربیجهلیدیا ریرح ًالئام هبفبورضم هدلوصاوب --۰ تاق لیقتتلاب_برض '

 برض هلا یددع۲۳٩ ییددع۹۷ع هنبالثم :هک هوش .یدیارونولوا لقنهج هل واو ريليزاب
 نوما كتبا ٩۲۳ كج هلك هنساذح یمالفس ةيتيم كنبرکید یساللع برص كنبددع

 مر طخ قفا هدرب هللا كزيج یلوئاش رب هنفرط لوصو ؛ مقرت "الوقاث هدنروص

 یدیا ريليديا .
  ۲اي ٩
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 نال وا ین رض لصاح یرلالع دن يع كهف بورضم و بو رضم هدضالوا ۹<> 6۶7-4 0

 هدرطس یح ر یداحا ۲ كسرض لصاح ام دي هدعل ؛ ريلي زایهف رط غاص یددع ۵۶

 هللا كردلبزيح ۽ و كردليدبا عج هلا £ هدینارمشع ۱ و رب رحم هنو رط عاص كن ددع

 هرکوص ندو . ىدا ريليديا مقر یشرد ٩ <>  ۱ ۸2-۳ئجور یداحا ۸ كنم رضلصاح

 مدنتلا كردهليزيح و عمج هلا ۲ و ىنارشع قردهليزاي هنفرط غاص كئيددع ۲ هدرطس

 هليسدبت عرب كبو رضه ىرلهبت م ليمكت كييف بورضم هدمب . ىدبا ریایدیا ریررحت ىددع ١
 الاوتمو «رلیو دنا فانا هنو "الوقاش هرزوا قلوا تمالسع هتنیدنووا برض 00

 ۶ ناسا لاصا فقلت ۶ الا یا © هسايم عمق 9 و فک لادن ۷ 1



 4 یا باب

 كوصوب كاع موسقم راز ج برضلصاخو ريليدبا برض هلیراقر داحا «تاربشع تأ
 ناليزاي و تیام . ىديا ريليزاي هززوا هجو ییدلدیا فيرعت هديراقوب هروك هنتيعضو

 رونولوا رب رحم هترزوا كنو هدیرلع و كرد كح ىكزيج ربهنتسوا كراس زج برضلصاح

 ند رض لصاح نالوابولطم عیطل اب «عوتج و نالوا تراع ندنددع ۷۲ هک ىدا

 ۱ ِ . ىدا ترابع

 صوصخت هرایدتب« ینا زای هتسوا تسؤار روما هود برض نلتغاح "هنفامعم
 هرزوا ییدلوروک هدنفرط ناي كبرض لصاح ییراقو هعفدیضعب یت ۰ یدا ندربدنرب
 . ىديا ريليدبا سر هدلودح رب : نوجا رایدتم

 تسوا یراسزج برض لضاحوب رلئديا لصاح ادیبخ وسر هدهیباسح تایل طقف
 . یدیا راردبا لقا هاروا »هبا رارولوت هناخ شو هدفرط تلا ردق هو ؛رازام زای هتسوا

 كنکزیح ینددع ۵6 نالوا یئزج برضلصاح یجرب هززوایبدلرتسوک هديغاشا ال
 ی.داحا ۲ كئيددع ۱۲ نالوا یئزج برض لصاح یحنکیا هرکوص ندقدزاي هنیرزوا
 ندنو هنو ؛ رردبا اها هدنرزوا كسددع ۽ یارشع ١ و رارازاب هاي كسددع ۽

 «رارردنساردق هناي كنقر ۷ ان یداحا ۸ كنسزج برض لصاح۱۸ نلک هر وص

 : برض لصاح ییراقو هلتروص و هک یدیا رارربتک ,هنوژوا كن هدیتارشع ۱ و
 ۳ ری
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 لصاح هدرلب رض يل وا ندو هل کو درک هتشلا . یدیا رّدیآ ساک ی رصذحم لکتا

 .یدناربلپ رب ویعأن «وحمالب برض» هرلت ون ندنکیدلدیا هظفاح ماق را نرتسوک ىراس رج ترا

 كرمديا عج یرا مزج برضلصاحو «رازما افتک ١ هذهكت ونهيقرش نیساح ءايزكا "5
 نانولو هدنسهبنرص تام كبو رشم هدب رضا ییراقو :هکهیوش ۰ یذیآ زارلبا ماود هرض



 5 ران و
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 بورضم 04 05

 [ تيعضو ىر | هيف بورضم " ۹۳ ۹ |
 i EEN فرو را

"NY LEE[ »۲ یحنحوا ] 0  

 الوا ىقر ىءهبترم كوبوب كا كبورضم الواو ريليكج یک زچ رب هنیرارزوا هرکوص

 اوو كروليديا برض هليا ٩ نالوا یر یسهبترم كوبوبكا كيف بورضم ىددع ٩
 ؟ زج هدنروصكج هلك هنساذحیفرتأمه كف بورضمیقر داحا 4 كنرضلصاح ه4

 امض ل داح ۱۲ نانولوب كردلبدبا برض۲ هلیا + ًاقاعتم ؛یدیا ريليدبا ربرحت هنیرزوا
 ۲ هلا ٩ هنيو ؛ هدنروص كج هلک هنساذح كنقر تارشع ۷ كهف بورضم هدیداحا ۲

 ' هدزرط قجهنولوب هدنساذح كنقر ۳ هدیداحا ۸ كنددع ۱۸ نالوا ىل رمض لصاح

 * بورضم یشر ٩ ندا ليكشت ینسهبنیم كوبوب كا كبورضم هتشيا .یدیا رونولوا
 بو سلیدبا لش هغاصهناخرب هشبورضء هرک وص ندک دلدبا برضولنروصو هلام هفاک

 لف بو رضمهبددع ۷ نديا ليكشت ینسهبنم یجنکیا ندلوص كبورضم هرزوا لاونمینع

 ۱۲۳یداحاكنیرب ره ندراس زج برض لصاحنانولوب قرهنولوا برض یراقر ۳ ۰۲ ٩

 ت وا -هرزوا كيدلدبا في رعت هدب زاق ویو هروک هنتضضو ینکیا و كنم بورصم

 هتسساذح كنیددع ٩ یداحا كئاصاح ٩ = ٩۳ د< ۷ : هکهلیوش ۰ ىدبا ريليزاي هتسوا

 كب ريض لصاح ۲۱ = ۳ >< ۷ و هنساذح یهر ۲ یداحا كنبرض لصاح ١4 = ۷ ><۷ و
 اه د هب لص رب ىف بور تم A هرک وصندنوب .یدبا ريلي ريتك هنساا> ىددع ۳ هدیداحا

 ۳۹ كييف بورضم یشر داحا ۽ كیورضم هرزوالاوئم ىنيع كرهليديا لش هغاص



 ۷۲۰۷ ىلا باب

 < : قاب نالاق ندنمس# هللا ٩ كنسهقاطم تم كنددع ۷۸
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 ۳۹ ۱ 1 000 ا و

 . ىديا ريليدبا مکح هنت كحرط لمع قرەنولوب

 یدوک ذم لمع هدوا هک ردراو ىثرب تقدناياش هدنلمت برض هجرابلف رمش — . ترض

 : ردب رلهعا فارعت 11 هحورب كنسساحم مسق رب

 يا و كدحاو هک رد قلوب ددع لوهح یجنج وا رب هلا مولعم ددع کیا « برخ »

 «.نوسا وایواسم هسسا هلا وهګددع نالوابولطم كنم رکید ىتساده رب ندمولعم ددع

 نده رمتنالوادوج ومهدنمراباتک مومل انو اهحب دادعا هداعلالع فرع و « سه مش

 قیبطتلباق هنیرمض كنهيربج تایک عونره قالطالاىلعو هتارودك هکنوچ .رديمومع اهد
 رولوا كاج هلي رتس وک هللا 7 « ب رلمولعم ددع قردلوا هه و تروصیدمش .ردش رعت رب

 : قیاس فا رەت ها
۴ 

4 1 ( 

 ١ : ايو

 با

 رولوا رنه هم اطم و کا ] ۱ ۰

 برص 2 ىرلثروص و و راردبا ارحا هل ر وص چاق 1 هک رمش نوم_ضاير ىلمت برص

 «هدل.ةلاب برض ؛ىديارلرليا عج هدفنص کیا هدب رامأت « لقتالب برض » « «ليقتتلاب 1

 ىديا شلدیا قیرفت هعون ییا هرزوا قلوا مئاق ىركيد « لئام ىنعي مان یر '

۳ ۰ 7 a 1 ۰ ۰ 2 ىنددع ۷٤ الثم هدلوصاو ل . ما: ليقنلاب ترص arكعا برض هلبددع  

 بورضمو 4 ریلی دیا داحا بورضم یددع ۱۷ نالوا کوحوک ندرلن و اینک | نوجا

 كوحوك كا كبورضم هک ا هجورب.ىدياريلي :ايهنتل | كد وا هدیدد ۷۳ رکید نالواهو

 ییطلا نیدلافرش 8 « بالا لامعا“ يخل » : ًانبلا نا 8 «یفاکلا» : یخرک بساخ 3
 » باسح لعق ةمدقم » ۱



 ١ هيقاب رابآ ۱۰۹

 هجو یلوصا هنفرط تلآ كونمحورطم «یحورطم ]١[ یک کیدمشنیبساح هيفام عم

 : قربالشابندغاص هحرطو رارکچ یکزیچ رب هتلآ كحورطم ءرکوص ندقدزاب هدزوا
 [۱] ۰ یدیارارازاب ررپ ررب هبورغود ندورضود ینا هجورب (۵ وصون ) یحرطلصاح

۷۹:۸ ۱ 
 ۲۵۸۱۷ :(هوصمون)

۳۰۸1 

 مدنا رهن وجناح رط یکی نیدلوا ح رط «نازيم نوجا عح ےس ٠ یار امم كم رطو ع

 - هدزوا ىجهلوروك هديغاشا  نيفلؤم رثكا ىت كلع کیا یه طقف . ىدبا عج

 . ردراشمتبا ناب یهرط كتبا قیقح هلبا [ ۱۱ ًاضعبو] ٩
SO O ۳0 

 .داحا اداع هلرظن فرص ندنراهعضو تمدق یراقر كددع قجهنولوا عج : هک هلي وش

 . كرهلیدیا كرت زوقط وب هجولوا غلاب هذوقط عومم همفد یهو ؛ ريليديا عج یک یاقرا
 هند كع لصاح « كنداب نالوا قحهن ول و هل وصلا هل روصو .یدیا روت ولوا ماود هعمج

 كلوب ۳ اضتقا یسالوا یواسم هبقاب قجهلاق ندنهسش هلبازوقط هرزوالاونمو

 ۱ : هدمج کالا الثم . یدیا ریایذبا ذاحتالیلد ع كمح لضم
 مس : یاب نالاقندمسش هليازوقط كنددع ۷

 N 2 « « ان جل

۱ 2 2 2 2 ۲:۸ 

 ۱ : قاب نالاق هدندنووو ۰ ۱۳۳۹۸
 و 2 « كننوكي 0

 , ىديا ريليدبا دع حسح مج لمع ندنهدل وا

 نالاق ندنمیسقت هلبا ٩ كنسهقلطم تمیق كنم حورطم هدنو : هجنلک هحرط
 نالاق ندنمسقت هلبا زوقط كنعو یراهقلطم تميق كحرط لصاح هلبا حورطم كنيقاب

 ٠ ىدبا روت ولوا لمع یارحا هلا هجووا ندنکیدتسا اضتفا یسالوا یواسم هنعومم ىقاباب

 : اليم

 ]١[ هداهم حرش » : یشعص محرلادبع /

 . دصقمهدندنو» هک يدا ترابع نده:م «هنوزواک زيج لهم اق ۀيواز نليزبج نوجا حرط [13]
 , يدا كمرتسوك ینکج هليديا حرط كددع ىمدتلا ندددع ىهديراقوب



 ١ ۰ 0 فا بای

 یغودقشاب هل رظن یسهدعاقرب كنسدنه باسح کوب ]٩[ هدهساراشعا نان یتفیدلنالش اپ ۰

 ندلوص قرهالشاب ندنرلهبنم كکوب كا « یراددع قجهنولوا عم هقيقحلا ف .رداکد :
 رلظ وفحم قح هلاق ندرل هرن ص نان ولون هدف رطتل | قحا ,ندنکع كعاعمح هد ی ود هغاص

 موزاک هر دشکد ی راق ر رخ الاب كع لصاح رب نالہ ای لتر وص و اینک |ندنكج هیمهنلیب ةعفد
 باسح طقف .ردارجا لباق هدلاح ییدلدبا لوق «ىلوصا كملس شرد هدو هكزولوروك

 . [۷] . ردشلك هليديا رابتخا هصاخلاب تروصوب هدساوه ,
 ندک دادیارب رحهنتلآ كهنمحورطم «حورطم-_لمعوبنانواوادایهلمان«قیرف» ب. ع رط

 ؛رونولوا ارجا یکی نوکو ب - مرکوص ندک دلزج ىزنج هدررب هنیرافرطتسوا «تلآ و

 یقروب ثكحورطم .یدیا زيليزاي هفرط تسوا یک «ینیداوا هدمج ءحرط لصاح زکلابو
 كينم حورطم اي هدنروص یفیدلوا كوبوب ندنقر نالوا هدهبنرم ینیع كهنم حورطم
 ؛ یدیا ریلیدیا ح رط ند ۰ رارکت هدددع نالاق یقاب و ريليراقح ندحورطم یثر

 حرط ىقر كحورطم ندعو كرهليديا هوالع ۱۰ هنقر وب كم حورطم دوخابو
 قرهلب زای هفرط تسوا حرط لصاح نانولوب هدنروسص .ییاره طقف . یدیا رونولوا

 . یدیا ريليديا هوالع یددع ١ هدهنسیرلیا هبنم ربو هنتلا كننک زج یهدفرط تلإ

 بيرت یک ی هد (عوون)راددعوب ن و ح رطیددع ۲۵۸۳۷ هدندنددع ۵۷۹6۸ هتشپا

 ٤) وضو )

۳۸۱ 
۷۹:۸ 
۳-۸۷ 

۱ 

 ند 4 ًاقاعتمو ؛ريليدياريرحت هفرطتسوآ ۱ نالوا حرطلصاح كرهليديا حرط ۷ ند ۸ و
 قرهولوا حرط + ندنددع ١4 نالوا لصاح هليا مض ۱۰ اکو نوجا ىتجهبامقيج ٩
 یم اخ ينج وا كح ورطمیالودند۱ ۰نانولوا هوالعو؛هف رط تسواهنبىددعم نالاق قاب

 قره ولوا عمج ۸ هللا ١ و هدمب . یدا ریلیز یددع ١ هدهفرط تو تا

 ء رفص نالوا حرط لصاحو « حرط ندنفر ٩ یهدفرط تسوا یددع ٩ نالوا عومج
 . یدیا رونولوا ماود هالي هليا هجووت قرهلوتوق هنسادح یهر ٩

 ۱۹۲ هغی - لوا دلج : تایضایر غرات : لو زور 13
 ۹ هنولوا تعحاسح هنثح یاوهلا تادسح [؟]



 هیقاب را ۲ 4 ٠١

 ظ كنيكزيج کەدفرط تاآ یرلر كءمح لصاح هرزوآ یبدلوروک هد ( ۲ وص و )و

 000 0 انک رح یهدفر 3 .تسوا هدراددعنان ول وب ظوفحهدلاو تأ

eد ۰[ ] ىدا رولو وډ  

 : هنولوا عمج نوحاقملق طو.ضماهد ىم لو قملوا تاوهس ادا یتح

 زیح رب هنن راتلآ و ریلی زاي هناخادلودح رب یلثوتسیدوم (۳ وصون) ىلا هحور زاددع

 ؛رح هنيريز كلودج هدعمج لصاحو ميقرت رلددعنانولوب ظوفحم هدلا هنتل | كنوب كروليكح
 2 اتع هاروب یسهلوم رب ناوزوک هلتیرثک ١ هدنراحرش هاه مک هتن . ىدبا ریلیدیا
 . [۱] ردشلدا

 ..(* وصول )

VY 
۱۱۳۹ 
۱۱۱۰۵ 

 تاط وفحم ۱۱۸

 عو ۸۱ ۹

 ادار رحت هنفرطتسوا عمج لصاح هدهنو ريليزاي هج ربا راظوفحمهن نسال ا نيب طقف
 7 ' زابهدنروص كج هلكه تل | یەت ص یسهمن سه ىف | هج و رب دادعا یک ىب دمش سکعلا ؛یدبا

 ۱ 1 یقر داحا راس زج عومج نانولو و ریلی | عمج هلیسهرص یماق اهن يم ىهولبا ءد ندع اص

 نع ىهدقرط تسواءدراددع نالوتوط هدلا قرهنولوا ریرحت هنتلا ىريج یهدفرط

 روب اع یتآ هجورب لاثم ناوروک هدنراحرش هینام هنب مکه تن .یدیا رينلقهوالع ًانهذ
 ۱ : رددع ولوا لشن

۱۲ 

۰۰۳۹ 
o 

۱ 

 نالو هنحر طیتحو هعح كدادعا هد رب سع ادق یوضایر نيخروم اوروا ىضعب

 9 , « باسحلا لامعا صیخلت » : ائبلا نتا - « هيام حرش » : يشع سم مح را دبع ۲۱]
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 حا لامعا

 8 یک ىنادلبأاب هدقرش یلامعا كنهح دادعاال وا هديدنه باس> هليسورص یدمش

EJ:م هری ندقنق دن رظن ( : 

 نوک و لوصا یراکدلیا لامعتسا كنوقرش هدنصوصخ یم كدادعا ل . ع

 ی نا راذدع قجه ولوامج هک ردق وش .ردلكد یشر هقشاب ندلوصا نالوا یراح هدناسح

 كلا كرانو هرکوص ندقدازاب - هدنروص كجهلک هللا تلا یرلقر نالوا نا

 یک زيج یهدفرط تسوا عح لصاحو ريليزيج ی زيج درب (۱ وعون ) هنیراتسواو
 هده  ینسع دهل أ كيوب هحالک هب ک زبح ی هدف رط ا ىديا ريليزاي هنرزوا

 هرزوا قع ولوا مض هي هن سم یهدفرط تسوا فاعتمینعمح كماقرا ناو هدنوتس ر و

 ینراددع ۲۵6۸ ۰۳۹۹۳ ۰۵۷۲۷ هتشبا . یدیاریلیدا ریرحت راددع نالوتوط هدلا .
 و ندغاص و سرت هرزوا يروا هد ١( ورمون) رانو نوجا عج

 : هرزوا قملسالشاب ىرغود هب راق و

 ) ویو ) (۱ وسو ۲ (

11 ۱۳۳۹۸ 
۰۷۳۷ oY 

۳۹۹۳ 4۳ 
۳5:۸ ۳9:۸ 

۱۳۳۹۸ I 

 كلوتسو ىداحا ۸ كنعومم ۱۸ ناتوو و ريليديا عمج ىرلشر ۷ ۳۸ كن وتس داحا

 هو «یدیاریلیزای هنتل ا كن وتس تارشعو هفرط تلا هدینارشع ۱ نالاق هدلاو هنيرزوا
 هف رطتسوا «یداحا ٩ كنددع ۹ نالوا ومج قرهنولوا عج یراددع ¥> >|

 .ىديا ریلیدبا رب رح 1 هرزوالاوئموب هرخآ لاو هنس رابا هاخر هدقرط ت تارا نا ۱ و

 رون ولوا ماود ىرغود هب یتا شا قرولم الشاب ندیراقو هعمج هددعفد ىع طقف ۱



 هبقاب راثآ ۱ 1#

 ىناثلاعلض جارختسا س ۸ [ ةمسق ] مس س 5

 .ّ 1 ردن رابع ند

 ژرهاعالشابندنحرطو عج یک یفیدلوا هدنرابراتک باسح ییدمش كحاح دادعا

 لوصارب شعالاقتنا ندرابلدنه ربارب هلباسح و هرابلقرش یمالالشابندنفیصتت و فیعضت

 :ویضایر ندیا روهظ هدننام یعاوقا نيتال هداطسو نورق هرخ "الاپ هدند رلسلق رش هک رد

 ۱ ردفا كيال
 5 EUS ا یفعض «نوسلوارم ودلال دبع دادم و کی :وح

 ةعضا كددعرب هکر دهن رز واموزلوب هتشيا .ردراوموزل - هدر ذج و مسق هاج زاوهدهيباسح

 زكا لمع ییا و قحا . ردشلوا كف عوضوم هحم ر | هدنرلباتک باسح ىنيصنتو

 « فيعضت ك رک هيلع ءان . یدیا نليشا ارجا اد نکلا تای هم

 ۰ ۴ : ردشمهلدبا ناسرد دعاوف زاردو رود هدهسأسح بتک نوجا فہ ےب كرك

 زدنغيدلوا كد ىحرط ندددع وب كنفصت قيصنتتو ىمض كناثم رب هددع وا ىنيعضت

 . ىديا ريليديا ارجا هروك هنیرلهدعاق حرط ايو عج دیدیا

e yg I< 



 نو: a تنطوي شا ل حا

 ۱ ۰۱ ىلإ باي.

 لكدلوبةرب ىو ردق هب یر رصع جنكيانوا اتل وبق و هد هسا شم دنا لو بق هدق رش ىمهنارا
 هدب رهخسا باسح شملزاي هدلؤناتسا هدنرنصع ىحاكيازوا كتر خم رات هقق این .ىدبا

 زختكلم .ردراشعاماود هدکمرتسوک هلا 0 هدىرفدو هلا 8 ىتددعش نومضایرهلس

 كنيلما نيدلا ءاه نانولو لوادتم هدايز كب هدرصع یجنکیا نواو یجترب نوا هدنسرادم

 رر هضاعدا وش یراهخسن نالوا شلزاب هدرلرصع و كلشي راح رش احلا ةصالخ

 ۰ J رددهاش

 هصاقلاب و ىراكروت ىلئامَع رلثدبا تمدخ هميمعت ىنلامعتسا هدنماقم رفص كنهط

 هكون لاح 0 ردودكم لوزوك هدزعاسیردتن الا یرضمكمسمعآ و هک ردضنص قالوا دل راد وب

 .ردودكملدبا لات تا هدر وص 0 هد رفص و هدب ز رط 0 یددع شا هلسنوک و هدناتسم#

 ۹ هزم مهلك

وص ندک دلدبا حاضياو فا زعل ىدوصح دادعا مقر هل ر وص ود هده اسح ا
 مارا 

 دادعا» هروك هن رافدالواو «هد رفمدادعا» هروك هتزلقدلوا لشرر هقشاب ند رفص«ردذع

 درفم یددع ۳ هروک هبهقرش نوضایر : هک هلن وش 4 ردشملرا هفاص يأ هلي رامات «هک رص

 ۰ ردک ص ىددع أذ طقف « د رقم هدیددع ۳۰ ۰ ۰ یک ینیدلوا ۱

 قرلوا . . درف « جوز ًارابتعا نديكيا هح دادعا نایالشاب ندرت هقشاب ندنو

 تاهسقن و و شل ديا مس هراعون درف و جوز هدصالوا رو رخ دادعا هلنهج یيدتسا دادتما

 هدهرک وص اهدو كنهحدادعا هرکوصندنو . [۲] ردشء ولوا رارکت هدمدهبلات همنم

 . ردشلتسوک ىراناوهل 1 یسماسح لاختا كتاروسك

 نوجا تاروسک ر ؟ هح دادعا كرك هسايسح لامعا نالوا ثحن عوض وم هدارو -

 : ی آ هجور

 مک سس ۳ فضا ل ۱

 [ قيرش | حرط ها فص دن ۲

 هد ۸ كم اتک نايدبا فلت ندنفرط یدنفا ناضمر هليمان « هاب حرش » هلجزا ]١[

 هدمانوهتنو ءردديقم هدویمو ۵۱ هدننایم باسحلا 3-95 هدرم و ةناخرتک هک« یسهخسن شل زاب

 هدنسهنس ۷٩ كناتك ىيدليا فلات هداه 151١٠١5 ۰ ۱۱۰۵ كنيدنفا ميحرلا دبع یللشع سم

 ین كرك هدرلب اتكون رک: ردبلبل د يا نلک هرطاخ لاحرد داصاعداو یس هخسن رب نالوا شازاب

 . زدهدنلکش 0 هدرفصو هدنلکش 4 یددع شب به هدرلب اتک رکید لالبزاب 1

[YJكرلنو هداشلدبا رلردبا ثحب ندهصقالو هدا «هماندا دعا هدارو باح نيفل وم یضمب  

 هردقيطامرا ث تحسم ىقوم لصا 5



E 0سس ةيقاب  

 هغاص ندلوص سکعلاب هدهدنه ماقراو هدقلزاب هلوص ندغاص یطخ بع اعقاو
 هنيرلن أ سل ىدتك نيزسكما عل ىميقرت لوصاو رلب رع ةد4سدنا هدکلدورو ىرغود

 ورغود هلوص ندغاص ىبىزاي یک زمغیدپاب مزب کنوج . ىديا را_ثملس هديا قیبطت
 تب یلآ مزب هيلع راب .یدیاراشمامشقلاقهتعوقوا ورضودهغاصندلوص یعاقرا نکروقوا
 ةئاعاعو نوعستو ةثلث اذ رابص یددع ارب یکی دايو هد چ وا نا_سقط زو ی

 هدننروص 1۱۸۹۳ قرهالشاب ندغاص یددع و ندن رلکدلبا هدافا .هدنزرط فالاهتسو

 ظ .[1] ىدا رلروبولوا قفوم همنقرت هلوهشلاب

 -هرزوا هجو ىنيدلؤا هدنقدصت تحن هدكنمزراوخ - یحاق رب كماقرا و هدرب

 كنهيدنهماقرا ءفالتخاوب هدهسیدبا شنا لاقتنا قرلواهدنتحت هنلتخلاکشا هقرشنددنه
 نقارعو هيروس فالتخا و نالوا هحاقرا لاكشا . ىدشماملوا عنام هنیراشتاو ممعت

 یر رصع یحنشب هکنوچ .یدشما ماود رصع چاقرب ربارب هلقلازآ عطقتبال هدنراهعطق

 «نالواینیاّومكنباتک باسح یهدنمان «عنقلادو « نانولوب تايحرب هدمجح قارع هدنلئاوا

 ۰ [1] ردهدکلوروک ییدتبا تیاکش ندلاح و هدكنوسللادمحا نب ىلع نسطا ونا ىضاق

 . هدقرشآموعارابتعا ندرصع یحنتلآ هديا هديا صقانتربارب هلعونتفالخاوب هيفام عم
 لقرف ندرانوب هسیا هدبرغو شما ررقن یلامعتسا كماقرا لاکشا نليند هيدنه ماقرانوک و

 ۱ ۰ ىديأ شاوا رهظم هب هماع لوش ه رابع ماقرا ناولو

 ۱ هدنرتا رک ذلافلاسس ینیدلوا شمزاي رئاد هدنه لاوحا كلينوريب  هجتلك هرفص
  یرکیدوقاراووبهدنلکش (ه)یر, هکیدیاراویلکشییا هجيلشاب هد كنو هرزواییدلوروک

 ۱ ۱  هدهسیدیا شما لاقشنا هرلب ىع هد ىسكيا یه كلكش یياوب ,یدیاترابع ندهطق(ه)ر ادام

 لوصنایاش هدد ست هن هدق رشه قيمه هنسالوا یعاد یرواظح ىلامعتسا هد:ماقم رفص كنوطش

 ۱ " هلياهطقت هدالرفصو ىرصح هسددع شب كنتراشا رفصوب ۳ اعقا و .یدیاشهلوروک

 ] ]1١هسیک و هسل وا شلرتسوک هرب ندب رع دالوا ددع و یدمش اعقاو  “Aی ددع 1

 تروص و هدهسیا روقوا قرهبالشاب ند هشنص كيكو كا هدنزرط «نوعستو هثلثو اعام رفالا ةتس» 7

 یراح ًاع دق هكون لاح . ردئزابع ندائارق زرطرب ناب ولوا داجما ًاديلقت ىرايلابوروا هرخ < الاب تئارف 3 ۱

 ظ 57 هردقموقوا قرهبالشاب ندهتم كوجوك كا هرزواهحو ییدلدیا هدافا هديراقو» تئارق لوصا نالوا

  کهدنمان عن یوسنلادجا ن ىلع ىذاق نائولوب تاي رب هدنرخا وا یر سعی ۶ درد هقفط- | ىف [۲]

 ۳ یه vi POE‘ اقا ۲۹ O PO ا E ڭا ناڪ هدن) وا تاب كتربال وا * ام اس اهک



 ۹۹ ا

 ًاقيفوت هرللاپوروا نوکوب مزب الثم : ىديا ريليديا رک ذ یربآ یربآ یسهبنمیه هلیسهرص
 ةئاعامو نوءستو هثلث » « رابرع یددع رب زمکیدید جوا ناسقط زو زكس كيب ا

 .11] یدبا رارلیا هدافا هدنزرط « كالا ةتسو

 لوضا" سوم هنبرزوا همضو تمیق هدننايم رابرع هدير بع رصع یبنکیا هک و
 نالوا لنعتسم هدرا اناذ < كنمروک ذه لوصا « یدالتاب كما راشتلا یدنه 5 7

 یسهدعاق هدكنسکيا یه كنوخ . یدملکح تالكشم هدنصوصخ قبطت هدادعت لوصا

 هننرادادعت لوصا یک هلقلب ال و5 ی هیدنه ماقرا راب ع ندنفیدلوا ترابع ندنددع نوا

 رایدرب ویدیآ قيبطت

 «تارشع «داحا رلب رع هدلاح یرلکدن ورو هلا رامان فاتخم ءىتارع رلللدنه قحنا

 راشعا ماود هدراركت ىنىاساوب ًارامتعإ ندكس ها مس هب همت ص چوا یرود یک تأمو

 مسار رب یرآ یرا ردق هب هن ص یک زكس نوا ًارايتعا ندداحا یک ینبدلوا هدرلبلدهو

 هدناتسدنه هدرلرصعوا هرزوا ىنيدلوا تباث هدهلماناس كن ورب € وچ . ردراشمهمر و

 هدلودج ی [۷۹ : هفض] هدیراقو- هدرللحم ییدتاتحاس كنم ورمب هسیا زالواچسه ايو

 . یدبا هدکلدا داي هليا رلمسا هقشاپ هقشاب هس ص ۲: نوا كليا - هرز وا یبدلوروک ۱

 نالوا ردق هزوقط ندرب زکلاب ی ؟ ینیدلوا هدراب ع و هدزب , هدرادلدنه هقشاب ندن و ۱

 كددع نوا یسماسا كدادعا نالوا ردو *ن یمرکب ندن وا كرب ر و مسا ر داد

 ییا نوا [۷۹ : هفيح] مک هتن .یدبا لکد شما بكرت ندنرامسا كنيراشر داحا هلیمسا

 بكس ندنمسا كنیددعنوا هليمسا كنیددعییاو راشمريو ىنمسا كسمش رابلدنههنددع

 نوا هدرازسنارفلاحوب .یدیاراشمهمریو مسارب بكرم یک «رشعىناا هايو« ییا نوا »
 .یدیاهاشم هنیراهلدیاهمست هلیمسا درب درفم هليوبن الاكراددعنالوا ردق هیت | نواندرب

 .هتناسح لايعا كرابلدنه - هشرزوا یایرحو تاعش یهدناتسدنه د كن ورم هتشيا

 تفك » و « دنهلا ماقرأب دملاو بالا ق ةرک دت » هرزوا قلوا ثحاب ندناقراو

 مارب فام ةحرت » ىناسح كناتيوك اهارب و ینیدزایرلرئا یک « باس ۳ دنهلاموسرا

 برعلا یار نا ف ةلاقم » هدرص ییدتسا هر هلسان میت نم دناهدس

 حاضبا یهتکن و یام زاب هلاقم هدر هلم سا 4 دنهلا یأر نم بوصا ددعاا بنا

 . یدیا نوجما

 ىدنهلا باح هلناىتاوهلا باسح ۰ ص هم رب و تاحاضبا هح هدایژ زار راد ه را هطقن اا ]١[

a۱ هردن وجما یساملیشالک 1 هلقليال وق هرخ - الاب كق رف  



 هيقاب را ۹۸

 :یدبا شملدبا قیرف هلام - هرزواقلوا كوبوب کروا ندنر ر - راددع ن وحنا هدافا

 ندکس یک ییدلدما لوق هرم چوا هل يمان تأم «تارشع «داحا 0 :هكالب وش

 ۱3 قال فول طارت © قولا دانا ردق [هنولمر] کس هرك كسب ین فلا فلا
 ا لاو هم چوا هدردق [ هرابلبم رب ] هفلا فلا فلا انك هبت جوا هلیرامان

 هسن سه سه ی 7 ىتيدلوا هدرضاح لاح هقشاب ندو . یدیا شع ولوا راتعاو ضرف

 رر 9200 داجا دوقع ندرلنو .[ ]١ ىدبا رودا اوتحا ی «دقع» زوقط

 رکن فولا داحا دوقع و رزو رزو تاع دوقع يوا روا تارشع دوقع « ررب

 4 یدیارودک كرهدیا دیار هرخا لاو رکس نوا ركس نوا فولا تارشع دوقعو گم

 هدیراقو ندکس زکلاب :یدیا یراشعا یرادادعت لوصا مدقلا نم م كرلب رع هصالخ

 كرهيملريو رام سا هر هن رل هرن ص ... نويليرت « رابلسم « نويليم ىتءعي هبا نانولو

 . [۲] یدیا قلم... فلا فلا فلا « بلا بفلا لي مران

 قره الشاب ندنسهمنم هلوح وک كا كددعوا هدنوحاكنو هحناک هک اهدافایددعرب

 قتشم ندلصا رب كنءلك کیا . ردلکد ترابع ندهلک کیا نواو تالک نانولوا لامعتسا نوجما هدافا

 دع فلت ندب رظن ةطقن با_سح در هلک و یساعولو عوضوم هرلانعم یربآ یربآ طقذفو یسااوا

 . ندنارمشع دوقع هسرزوا هلك کیا نوا نلیدا دادعت هدوراقو نران . زنا باجحما ىنسمهملدبا

 134 كتا هوالع هد ین رل هلک نوء٤سآو نونام ۹ لوع.س «قوتس 6 نوس « نوعب را « ن وئاث 5 نورشع

 3 ردنا اضتقا

 یر رصع یم درد هدهسا رشع ا قافنا برع نييساحمو نوي.ضاير کا هدنش رع كدوقع [۱]

 هقيقحلا ىف . ردشغعا مییسو ینسانع» كدوقع یخ رک بساح نانولوو تايحرب هددادسفب هدن رخاوا

 مدیا ک باسح یهدنمان « یاکلا » هملااموم

 ۱ لا هک ةرتکلا لا دخاولا ةيست اسانتم ابر بنارلا هذه ف بترتي ددملا نا لعاو »
 یرتالا هعست یهف دوقعلا اماو هل ةيابن الام ىلا بساش هذهىلعو فلالا ىلا ةئالا ةسسنكو ةثاملاىلا

 ه در د دع رثكا| كلذكو هام حست تأل ىفو نومس تارشعلاىفو ةمس داحالاق ددع شا نا

 دحاولا بسا رع یا یهف تادودعلا نع ةرابعلل ةعوضوملا ءامس الاو رد وقع مست ةن لك ی

 ءردشعد « فلالاو هاااو مرشلالا و 2 ۱ نياثالاو

 ١ ءرايليم ؛نویلبم هدهدراکرو ىنعي هدزب .ردراو هدنسهفاك ناه كنهعدق ماوقا لوصاو [؟]

 هدهدزب هلدتق و ءرديبك ىدادعت لوصا كرلب یعهلیماع زمیامدادعت مز رد ندورک وص یر ربمعت

 کب اج یک كِيبوزوب هلا رول وا غلاب ه زکسنوا یددع هک تارشءد وقع و داحاد وقع زکلاب هلو

 9 هدهد رب یک یرلکدبد فلا فلا كرلب ع هنویلیم هليئيعو ۽ ید ريايدبا هدافا دادعا نولو هلا هلک

 هنيرلباتك باح كنءرئاسو هجا ىجاح ] ٠ ىديا ريلذيد هرخآ ىلاو كيبكيبكيب هرايليمو كيب كيب

 0 2 . [ هنولوا تەحاص هلد هدنوحما رلنوو



 «ينالود ندبابسا نانولواناسهدیراقوب «هبهلباةملاو ربا باح ىف رصتحم اباتک «كني م زرا وب

 تامولعم ینیدلواشءریو راد هتیرلهحاسم كنهطيسب لاکشا هد «هحاسلاباب» کیه تبا اكل

 لالدتسالاب ندنوب . ردبا نهاظت اهد تاق رب تققحوب هجئلب ريتك هنكوا زوك هبحطم
 ربج لع هدن رلادّتبا یره رصع ىجاجوا ىنعي هدرلهرص ىتيدزاي یرابانک وب كنىمزراوخ

 یمیمعت قلطانی زكآاي و شما راشس'ا ه.ىليخ ندیلیخ هدننایم صاوخ كياسح لع
 شلدا تءجارم هننرابهم و تامولعم كنمزراوخ هدزوحلا كنون كرهلشو_ثود یتهع

 ىجهلوروك هديناث مسق نالوا ثحاب ندهلباقلاو ربا لع ًاتاذ . ریلی هنولوا مكح هنغيدلو

 ىت> و .شمزاي رار راد هرج م لوا زار نديمزراوخ ملسا نب عاحش لماک واهرزو

 [۱] . ردشعا قيبطت هلم هتنارو لئاسم یروک ذم ۲
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 هليا كرت هیات مق ىتايوتح ىناتك نالوارتاد اکو كنمزراوخو ىربج لع یدمش

 ۱ : مەديا مالک لق هبیدنه باسج

 هدسلدنا کوس اهدایو « یدنهلاباسح م ًامیناکوب كرك هدنانک كم زراوخ كرك

 قربالشاب .ندرب كدادعا هدهماسح بتک نالوا شمل زا هدنتح یا « ىرانغلا باسح »

 یتیداوا نکع ىرصح با هلك ییا نوا اال. كتسافاك ظقفو ییدتبا دادما شاش
 هفاک ندنفیدلوا یراشعا « دادعت لوصا یرب ندعدق هدرلب ىع هقيقلا ىف . ردشلدیا ناي

 نوجا هدافا یدادعا

 ' , هرمشع « همی « هينا « هعبس تس < هضم « هعل زا « هال ناسا «دحاو

COم ا خا  

 یا >0

 ۰۰ موم

0 
 . [۴] ردشلگ هليديا لامعتسا هلك کیا نوایک

 یدادعا هفاک [ +11 هلبا هک - یمرکی هدلاح تقشح - ییا نوا و هدنلهاح نامز

 . هنولوا تىجا هيىناث مسق نالوا ثحاب ندربج ملعو هليذ نوجا یتالیصفت [۱]

 «نورشع نالوا لمعتسم نوا هدافا یراددع نا_بقط ۰۰۰ قرق « ژونوا « یرکب [۲]

 قشم وک منبت رزم ناف غو دع برع نوءضاير ىنرلهلك قوعست ۰۰۰ نوش

 ىدادعا نوو ه دلاح تقيقح طقف ۳ ددرل شمال آ ه زارتءا رظن هجر ىمررك ذم تالک هلب | کب



 هيقاب راثآ ۹
 ج“

 یلوجاپ بهار .فورعم هليراعت_بم مان [۱] [ 148 00 ظ0780] وغرو تود _ اقولو

 .:ردشلوا ES یاتک یباو كمزراوخ هم هتتافلأت كن [ ۳۵۸601011 ]

 نالواثحاب ندیدنه باسح كر ی : انك نالوا راد هریج له ك را ع وح اذه عم

 باح فرصتخلاباتک» »ةا ىف .ردشمزاب هليدصقم ممعل هدننب قلخ مصر او «ینسهلاسر

 هاو «هدیاتک و كرك هقغابز دنت ١اس نالوا حرص كيشكفل ومهدنس همدقم كس «هلباقلا وری ا

 0 [۲]یر.ندرلهنس-قوجرب و ینس هس دنه كس ديلقوأ_ىسمدافاز رط یکه د «یدن درا م

 E .ردودكما هنارا ااغ یشدالوا صوصخم هضاوخ نالوا شم ثلا هغموفوأ

 ینسهیضایر تردق قرهریدروص رل هلك سم  ىضعب ايوكو كمروک ىنهجرت بحاص هصاخلاب هدئتحاي_س

 هدى وبهكردراواهدىباتكرب كييلااموم هقشابندنوو .ىدبا شملنا فقو هدنرهش ازيب هرزوا كمن رکوا

  اطقاو ضرفلاقيرط یبدلبا سابتفا ندرلب رع ىتايوتحم نو و هدوا . زروب# ها رکذ هداروب

 / هردن « لئاسملاباتک » یکیدلیا لح هلياوصا
 ۱۳ ید رد ىحسا لصایم-ایجاتومف نايربو هبيلااموماك ملهديا هؤالع هد وش

 ندوب ندنکیدتبارب رحم هب د Filuis Bonacci] ]نالوا كعد ىلغوا كنيجانوب هنئيرزوا كنيرا :اتک

 ۱ . ردشلو ترہش هد [ 1158023601 ] هدننایم یالخا هرژوا قاوا فرح و رص

 هدنتل ابا هناقس وط ورغود هنطساوا كرضع ىحاشب ن وا یلوبحا دوخايو وغرو ود -اقول [ ]١[

 ىثيدلو انهار كنندنک زکلا .رديبك قو تامولعم ناه رئاد هنتادح زررط هردشع ادل و هدنرمةوغرو

 هنایضایر .ردمولعم ییدلیا سیردت تایضایر هدنرلرپنش ناليم « كيدبو رپ « امور نامز قوجرو
 ست ندیا لاغشا ییسرک كليا نانولوا سيسأت هدهسنارولف هدنخرات ۱۵۱۰ هدیرغ رئاد

 ,Summa de Arithmetica نانول واعبطه دكيذن وهدنسةهئنسا 4٩۹4 ىمهمكاكنيراثثا كرملااموم

 نوربجو باح ىمسق یجئرب . ردبكرم ندمسق یکیا هحلشاب هکر دياتك ۵00960۳12 006.1

 ١ ىلوحاب .ردو:رثانانولوا عنبط رت اد هريحو باسح لوا اه دایروا هردشحاب ندهشدنه هدیسحنکیاو

 خم ین ین سه تست ی م

 . یراآ كنجانوبف هجرتلافلاس یایوتحم كننانک نولو ناه . رداکد فشاک ايو عرتحم تاذلاب

 , شلدیا عبط لوادلا هدوا هکردراو ییمهارب كباتکو هجايضاير عررات قمن .ردشعا انتہا هتیرزوا
 با هيزعماقرا هدنمسق باسح «ردیساع ولو شعا راثثنا هدایز كب هداطسونورق هليبسح یسالوا

 هردشعالح لئاسم ىضعب داع هیراجت باسحو اطعا یدعاوق یجارختسا عبر رذجو هعب را لامعا

 «یش» ىنعي [0090] هجالاتباو [168] هحنینال هلوهجم ًاديلقت ىرلب يع كرك «ىفىجانوبيف كرك هدربج

 هلص كالوهجم . ردشملبا هبارا هد هلب | یرزلفرح R سو Co CF 2 طلاب یک یکیدتیا 4.مسل

 ۲ . ردشمزتسوک هلبا 7 ايو 08 هدیوو شعربو ىنا [7,608118] ايو [©688اتق]
 < نانولوا هرج رب هه رع لوا كلا هيمان « لوسالا بات كو e ana كس دبلق وا هقفل ایف ۱۳1

 دەي لقا لوا كا هییرع نال نديئانوب ناسا ىباتكو ارظن ههعقاو تاقيقخم' . رذندهیضایر بتك

 ورود هنسهنس ۸۰۷۲ كدال عورات و ۱۸۵ كرم رات لقلوب هكر ديف وكل ا رطم ناق سوت نجاخ

 وجر ه هغ عا كسديلقوا هليا "یشرات یرسشن كنبانحت باك كني .ءزراوخ هدلاح وب ٠ . رذشلك هعوقو
 9 ۱۳ 9 . ردکع د شا روم رصع عبار رب [ رفت هدنسهزآ ی را



 1 یا باب

 كليا كهاشا رودهدبیغ ءرلب ع هدقرش هرخ الاب هک ردننانح باتكوب كنمزراوخ"
 ذخأم هبیضودندورغود هني راپاتک باسح ها نالوا شازایندنفررطراننال «هدنراهنس
 . ردعلوا هناك ةطساو هس راششا هاب وروا كن راذعا مقر لوص" »

 مر هاب قرش یاد «یدده نانخا درزوآ یبالدا لا
 ین «یدنهلاباسحق باتك» كنمزراوخ ندیا اقلا ىلاماهلا كلليا هراباتک نالوا شمل زا

 فالخاهلمحزاو هن وضایر نشش هدهاشاو تاملظ رود هدهدا وروآینعب هدب غ یک یتیدلوا

 [Léonard de Pise] ودران ول نايدبا داب هليما ] Fibonacci ] یا وسف ندنف رط [۱]

 .ردش2ا هجرت ههحنبلال یو دارهدبا هدلا هدینسهسرع ةخسرب كنباتک یدنه باسح كنرمززاوخ

 [1068111] كنسیدنک هقشاب ندرلنو [ ۱۷ هفیص - ۱ دلج . تایضایر ع رات - لو - نازور ]
 .یدا هدكملدبا نظ ىنيدلوا مج رثم نده یعردق + امز نبقاي هد كيوب هكردراو ىناتك باسحرب هدنمات

 كتيمزاوخ «رالءدا .ردشاد اتاشایالطب ك:طو ندنف رطیئایم وق نود - راسادلاب سن ربهد رصع نك طقف

 رب رکید راد هبال رطسا یکییدتنا هجرت هبهحنبئال هلیمان[ Eich 215716, ۳12768۳0-61 ] یز
 .ردشمليا لقن هب هحنینال هدىبهرئاسو یاتکرب رئاد موج ماكحا كنهرق نب تباثو ىنهلاسر

 هدنرپشارب هدنسهنس ۱۱۷۰ ؛یضایرو نالوا فورعمهحایوروا هامان ربي ود -رانوثل [۱]
 ىزو ناك هده رب رب هدأ-ةيرفا ندنفرط یماکرش ندنفیدلوا رحات یجاو یردب . ردشعا دل وب

 ىنليضحم كليا ودرانوثل هجرت بحاص هت ډا . یدیا شاديا نوم کرک يف [ 18011916 ]

 هدنه ماقرا نالوا لوادتم هدننی رلبرع زسهببش ء.ودرانوئا . ردشمروک هدئنايم رايرع هداروب ٠
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 علطم هدارول هني هئيرلباتك راح ۾ باسح كر.مزراوخو هب یراشعا مقر لوصا هلا هب رابغ او

 هدرلاروا هليبسوب ندنکیدلدا تياور ییدلدبا نيرعت هنت رومأم كرك هدانسیدنک ًارخؤم . ردشلوا

 ١7١ ”بقاوتم یتدوع هبالاسا ورغود هتسديداليمةنس ۱۲۰۰ هبلاامومتاپن .ردشعا تحایسقوحرب

 هعنینال ًادياقت ینمسا كئباتك كنمزراوخ هدنتحت یان [ Algebra et ۸۱020018] هدنشرات
 « باسحلاباتك » [ Liber Abaci ] هدانایم رلتبال نالوا یالخا هکر دشملبا رشن ىباتك ربخ رب

 فیرعت یندیقرت لوصا كرابرع ىجانوبيف هدننورد كلوب ۰ ردباتک و باک نالو ترهش هلیمان
 هجایضایر غران باتک و . ردشعا حاضیا یغیدلوا حج هنميقرت لوصا دكرایلاموو ايو رلئيتالو
 لاخدا ینماقرا یعی هددع تاراسغا كرلب رع هنس ها دس رخ ماع ايوروا لعفلاب هکنوج . ردمهم كن

 ینیدالوا فورمهدننابمیراشادنطو ردق هنامز لوا كماقرا و ندنتانايب كبملااموم .ردباتکو ندبا

 هليبسح یسالوا روبحم هتماقا هنس قوح رب هدهيريرب هدنناتکو «ودرانو2ل هکنوح . ردهدقهلشالک 1

 نیرباثبوینفیدلود یالوق كي " ةبسن هلوصانالوالمعتسمهداپ وروایوب و ینکیدنرک وا ینهیق تن لوصا برع
 را یروک ذم باک « نوا یسالاق مورحم تیم رب هدایز اهو ندنامولعم و كدقرع نقال »
 ؛ناتسنابو و شموقوا باتک قوج كب « ودرانوثل هقشاب ندو . ردشعا هناکح و لقت ینکیدلبا

 مولعم مدقم ندبو هدایوروا كم.قرل لوصا و ندنغیدلوا شمايا تح ايس یارحا هدایلاتاو ايليحس

 باتک وب ۰ ودرانوثل . ردشمتا هلازاو مفر ًايعطق هلوهحيرص ةدافا وب یلاتحا یسالوا لمعتسمو |
 کهدنسهنس۱ ۲ ۲ ۰ قيردهرفىجنكيا روطاربعایتح .ىديا شم ازاق مانرب كوب و كيهليبو دشنامزو د سةياس |



 هیقاب را آ ¢

 هبهيباسع لاا نالمالل وق هدنناقسطت هيهسدنه كياسح و هدننایرفح لوادح لمس هح اسم

 باسح هصالخ . ردشمزای اهدباتکرب هليمان « ةلباقملاو ربطاباسحیف رصتخلاباتك » راد
 هردنباسحباتک رک ذلافلاس كتيمزراوخ یعدقالا كراباتکنالوا ررح هدق رش رت ادب یعضو

 یضعب شازاب راد هیدنه باسح هدرءرصوا هدنتسرهفلا باتک كعدنلا نا اعقاو

 . هتسهلاسررپ هدنمان « ىدنهلا باس ا لامعتسا ةيفيكىف ةلاسر » كنيدنكمكح هلجزاو هرات آ

 باسح باتک كنمزراوا یسوم نب دم قيلأت كنهلاسرو هدهسیا هدقع ولوا فداصت
 هک دما غوا كلام هقياخ هرو دم هلاسر کنن و . ددرخ ؤم ندنر رحم كدسدنهلا

 ؛ردشعا سولج هتفالخ ماقم هلسقل هللاب ناعتسم هسرزوا ىلتق كرصنتسم هفلخ هرخ لاب

 ندنسه رحم هنس ا نالوا یاو حران كك ملااموم هدلاح یھ ا رظن هنساملواش مذاب نوحا

 . ردشلدیا فلات هركوص

 " هنسهبرع ةخسن كنباتكوب نالوا رئاد هيىدنه باسح كنيمزراوخ فسأتلا عم
 هحنینال هدنسةناخيبتكح ربك هدهرتلکنا هدرصع نع زکلایو شمهمهلیدبافداصتردق هب یدمش
 ماقرا ] » Algoritmi de nomero indorum « همحر و هك ردشع ولوا سرتسد هنسهمحرت

 ۲ ۳۰ Baldassar Boncompagni ] یاموفنو - راسادلاب سنرب هلساونع [ ف اح هب دنه

 :ردشم ولوا عیط تاور رده ۷ ندنف رط

  هروکهلاتحا بلغا «ندیاهجرتبهجنبنال نوسل واینمسق رب هلی هسیا لفد ینماع كباتکوب
 ] ۸06۸۳۵ de Bath ] تاب ود - رالهدا ندننوسضایر یدالبم رصع ینکیا نوا

 .[۱] رديهار نالوا فورعم هليمان

 ]١[ تايحرب هدورتلكنا هدب دال. مربصع یجنکیانوا هسک نالوا فورع» هاما تاب-ود-رالەدآ 1

 هرکوص ندقدیولو هده نارف تدم رب هدصا لوا هیلااموم . ردیبهار زيلكنا رب نانولو ٩۱۲۰ ۱

 ربارب هليا هملسم هبلط هدنرپش [ 00100116 ] هبطرق هداروا دره هبايئايسا ورغود هن ران

 هروك هتاور قحو هناتساات ون و املاتسا 1 ؛شغا ليص# هفسلفو تایضایر نده.مالسا لمس ردم

  ۲ردشلك ردق هب ی وطات ٠ تحایس ىارجا هدهیبنحا كلامو تبوبيغ ندننطو هلو هنس یدب هتشيا

 ردشمتا تدوع هب ورک ا تیام هر وص ندکدلبا ٠ قالوا رصحنم ہرا رع رلنامژ لوا < رالهدآ ١

 هکر دشمزاب رثا دعم هیلااموم «ةيقحلا ىف. هردیسیجنرم دارلن اشیلاح هکعا لاخدا هننایم رايلب رغ ىولع
 ثكسدبلقوا هلجزا . دشمرتک هدوجو هلشروص هجرت هعش ال ند ع یعظعا م فق دا رلا و

 ۱ هکرد_دقا هجرت تب لوا كا هلبا لقن هنتکلم ندایناپسا ینسهبرع ةهخسنرپ المال باعك
 هرم ندنرلبهار سراب فورعم هلیمان [ 04003018 ] سوابماق هد۱ ۸ ۲ یقرهلوا هعفد كليا

 ۱۰. و دق هنسهبس ۳ یک ینیدلوا ترام ندهجرت و هخس نان ولوا عبط هدکب دن و رار هلیحر#

 - هدورص ینیدن ولو هدارئایسا زالهدآ هدر .ردشلو اساسا هرج رب وب هب هدر هخسأ رکبد نايديا عبط



 ۹ یا با

 كفورح ناياملوا زاح ىنهيعضو تميق رب جيه « مقرت لوصا نالوا لمعتسم هدننابم

 هدرصا لوا . ىديا تراع ندساشفلا مگ رت لوصا نفر سسّوم هنسرزوا ىلامعتسا

 یافلا مقر لوصارب هدلوو هدنطساوا كتب رم ربصع یجش ر ادیلقت ی رالنات و هد رابه

 یرضاح مق ر لوصا EE امج ی هبعض و تميق ا هدهسلاز اشم ا ياما

 ىبهيباسح لاا یمه رو رضهحش كل امعتساو لود كمر لوصار هل و .ردراشعالوف

 رابع امقاو ۰ ردیمدب یفجالوا ترابع ندكمتا ارجا ًاقيفوت هنیدعاوق یضو باسح
 اعطق ن وک و هنغیدلوا شاک نددنهو نليدبا رک ذهدنتحن ىسمو مان هيدنه ماقرا ندنف رط

 هدهساا هدکمهملب ز دسک هدهح.ګ تروص یحرات ىلوخد هفرش كلاكشاوب نهلدبا همش

 لوادتم هدقرش :ًاراتعا قديس رع ٌهنس [۱] ۱6٩ هرزوا ینیدنولوا ناس هدلوا باب

 هروس و قارع مدقم قوح كي ندح رات و هدام عم . نم هب دنا همش هدهنغيدلوا رشتنه و

 رابع ارز . رديوق ظوحلم هدىساملوا لمعتسم راحتلا نيب كنهدتهمافرا هدنسلاوح

 ندنراقدنولوب هدام هلرلرحات دنه  هرک وص ا كنه وما تلود صوصخلا ىلع ۴

 شم رکو ا ىنهيباسح لامعا نالوا قرافمريغ مزال كنوب كرك ءىنيدنهماقرا كرك ندرانوب
 . رداکد دعب ندلاتحا ىرلاملوا

 شلزای هح عە راد هب ییضو باسح هدئسانثا ىرصع یجنکیا كتر فسأتلا عم

 : ردهدقمامهنولوا فداصت هدقرب راد هنغيدلوا شملزاي كرا رب هدلوبوب هدهن « هيهخست رب

 نوما كملسهروک هس نع هر رب ثحاب ندهاسح لاما واد هب « یضو باح »

 هيقرش نبخروم .هلمجاب هقیقلاف . رديا باجبا قمقيج ردق هنلئاوا رصع یجنچوا
 راد هبیدنه باسح هلباهيدنه ماقرا هکردهدنفارتعاوقیدصت تحت كنه سض نيقرشتسمو
 باسحیفباتک » كنمزراوایسموم ندم [۷] هللادبعوما باتک نالوا شازاب لوا كا

 ندن و هشام عمو ءا فلات هلب سما كنومأم هفيلخ یاتک و ىزراوخ .ردیس «یدنهلا

 یضاراو هلئاسم نانولوا فداصت هدنالماعم ملاع ۳9 «ایاصو « تئارو ؛ ارشو مس مدقم

 ۰ ردیدورو رات هدادفب كنيلدنه ندا دقت یههدنه موج بک یضعب هروصنمهفیلخ [۱ ]

 0 ۰ ردشمک هدلوا باب ینالیصقت

[YJ]هما یرات » كتیلعفقلا او هدنتسرهفل | باتک كمدنا نا لج زاه دهربتعم بتک یضمب  
 هد هسيا شلرتسوک هرزواقاوا رفغعجوباىسهينك كنيمزراوخهليبهدهيمالسا تیلدم رات ًالقنندرانوبو
 نب دمج نالوا ىكوبوب ندشادراق جوا فورع» هلیما یسوم ىنب هرزوا کجهلوروک هدلیذ هینک و ب
 كن «هلباقلاو ربلاباسحیف رصتخحاباتک» ردقهنامزنيقاي هکردنوچا كنو .ردیسهینک كرك اش نعیسوم
 ىزراوخلاى توم نب دمحم كرك ] . رد شل دیراق هلبا رک اش نسا یسوم نب دم نفعجونا و قاؤم
 [ هنولوا تعجاص هليذ نوجا باتک و درک



 الا با

 ىرايغلا زی س ىدنهلا مدرن

 قرن لوصا سسّوم هنیرزوا هیعضو تمیق
 رغ غ1 هننایم یرلنبال برغ « دادعا

 - كنناتک باسح كنيمزراوما یسوم ن
 ندنفرط تاب - ود رالهدآ ًارظن هلانحا

 .ردشاوالخاد هلیسهجرع هحنیئال - نالساي
 « يان كن « یزراوخ » هکر دیالود ندنوب
 دعاوق دددج زرط و ندیا فاشکنا هدنیغ

 ۶۶ ۱ | ىجا سلوا ل هب هاسح

 یرات لرب

 ىنزراوخلا ىسو. نب دم لادبعوبا س یلوخد هقرش كنيعضو باسح نلیئد ىدنه باسح

 هدادمآ لوصا و كنهيد_:ه ماقرا س دادعت لوصا هدرا رع بس یسدنها باسح ىف باتک و

 بس ىعيسفتو برض 4 یحرطو 4 قیصن و فوضت كحاحص دادعا حا لامعا ب قيبطت

 لامعاو - یجارختسابعکم رذجو مد صرذج س یقرفیهدننب هيمستهلباتمسق س ىعاونا كزلنونو

 رو 1ک روسك_هعشت روك -- ؟ ردکعد هن رسک هدرلب ع هب داعروسک- ىرانازيمكن هيباسح

 ؟یمیسقشو برض « ىحرطو مچ بس یجرح دحو -كروشك ب هرسكتمو هفاضم«ةانثتسم « هفوطعم

 تبست ل هیراشعاروسک س یرلنازیم كنهباسح لامعا و - یجارختسا كنيراكعمو مب رذج

 ۳۰  تالوهحا جارختسا .سک اعتو لیلحت قیرط س نيئاطجلابابح -- یصاوخ كبسانتو

 ۲۸۲۱/۵۷۱6 «ییضو باسح» نالوا غف هدننایم هندمتم للم هل اب ن وکو

 هعست ماقراو رفص هلركيدريبعت ءككرضاح مقرت لوصا ىروهظ هدقرش كن 06 0091110 ]
 هقشلاق .ردشم الغاب را ر هلعوش هدقرش «كنل وصا دادعا مقر هل اتاراشا نان ولو اربع

 ماوقا نالوا نك اس هدرلارو مدقم نددمعا حنف ین راهعطق قاع ءرنصم بروس رامالسا

 رفص -ردقهب یدالبم رصع یجنزکسنوا قح-هداطسو نورف هرزوا ییدلیوس هدهلوا ۱ |

 هتف ندباإثحم ندهباسح لامعا هدناع هدادعا نلیدیا میقرت هدلوویو نددادعا مقر هلاهعست ماقراو
 هکیدیا ریلیریو یان [ ۸۱۵010۲9061 « هقيروغلآ » ايو [ ۸۱ع07زوالو ] « سومسروغلآ »
 «یدبا فرح ندنلکش [ ۸1( 0۲اوص ] نالوا لوادتم هدننایم رلنیئال كنتبس «ىزراوخلا» ریبعتو



 ۹۱ لوا باب

 یمالوا شمت ركوا ندرلب ىع تاذلاب یهیبرع ماقرا ك [ رتسوليس یحنکیا نوا اپپ] ررژ
 هدنابسانم هلراب نع هجدمینیدنولو هدريرب رکیدایو هدنرهش سمر یو هکنوج .زعا اضتقا
 تایاور هيلع ءانب .ردبفاك هدصقم حاضيا هدیمالوا شما ذخا ندرلنابت رخ یضمنانولوب

 ادا ىغيدامت | هلب مدا هیاینابسا یتحو ینکیدعا لیصحتهداینایسا كربرژ یشراق هيدرات
 . ردزسهداف قمشقلاق هتامثاو

 ینیدلوا لخاد هيرابغ ماقرا زکلای هلتروص و الوا هنیرافوقو راد كرلتال - ه
 باسح لوصا یراقدلوا هدکلبا لامعتسا كرلب عهدرصع یجنخیاهنی رنابم ًارخؤم هدلاح

 . ردشلوا بيس هنسالدونوا نوتوسو كنلوصا سوقاب | یسالوا لصاو هدكنيدنه



 هيقاب راثآ ۹۰

 شما لامعتسا یللوصا دادسعا ميقرت هلا لودج نليند سوفابا رلبرع رکا هدرب
 ردقهن| و هلل وب لاح .ىدبا ییسط یراهمر و تام ولعم قوحزآ هدراد اکو ءىديا رلهسلوا

 ۰ ردشمهلدىا یداصا هل ه هرقو يع لكد ه هلاسر رب ثحاب ندسوقابآ هده ع تو

 مکحو هجي

 مات یاهجور هسا رواوا كج.هليدبا هصالخ داوم نانولوا طس ردفهارو هتشيا

 ۱ : رولوا لصاح

 ماقرا ىيدليا لامعتسا كنهقراشم ,هبراغ فورح ییدلبا لامعتسا كنهبرافم س ۱
 . ردشلا لاقتنا هغ ندارواو شلوا لخاد هقرش الوا نددنه ربارب هليا هيدنه

 فورح «ماقرا یرلکدلیا لامعتسا موبلاو ىرلكديد هبیرع ماقرا كراملاپوروا ب ۲
 . رداکد یش ر هقشاب ندنسهط وضم روص كنه را.

 هداطسو نورق ىلوصا دادعا مقرت هلیسهطساو سبا زوقط و سوقابا ل ۳

 كناراشا یرلفدنالل وق كرانوب ىخد هدلاح ىنيدنولوا لوف ىتيدلوا یراح هدننانم راس ال

 نالوا دوجوم هدنراهخسن ىضعب شلزای یرلهرکوص اهد ايو هدرصع یحرب نوا كسثو

 . مالدا قیدصت یهدلوا ىتع كتاراشا نانولوب هباشم هيهيراغ فورح امسقو

 اغا عدا ىغيدنواوب یهماشم ابو ىتع كنهراغ فورح كئراشا زوقط و هکنوح
 ۳ یا كناسع دالم ] هدننامز یذیذج رادفرط روغاعف كنةزوكذم ماقرا
 هروک هبیزجاع تاقبقدت ۰ ردریارب هلکشا لوق ئقيدلوا لمعتسم و مولمم هدهردنکسا

 رکید دوخایو هسنانو فورح هدرمالوا هعست تاراشا نانولوا لامعتسا هدنلوصا سوقابآ

 فورح یرلکدلیا لامعتسا كرابسادنا هكوب لاح .یدباترابع ندهصوصخم تاراشا مقاط رب

 یرانایتسرخ راوج شاواي شاوای ورضود هنیرخاوا یدالبم رصع ىجنزوقط هيراسبغ
 هدرلندبا لامعتسا یناوصا سوفابآ هديدالمم رصع یوا هکردشم هنسالوا رمشتنم هدننابم

 . رد رلشمالشاب هلامعتسا هليا لوبق یهروک ذم ماقرا

 ندیا ثحب ندنو ايو نازاییزای هنیرزوا سوقابآ هرکوص ندرصع یح وا هيلع ءانب
 ییدلیا لامعتسا كن و روغاثف دیدج یهبرابغفورح وب ؛نالواشالآ ندرلبرع «رافلؤم

 . ردراشلبا جردو دیق هجهلبوا هنیراباتک كرهلبا یتات یک هصوصخم تاراشا

 نازاپ باتک رب يرضود هیرخآ وا ىدالبم رصع یحنوا راد هبسوفابآ س ۽



 ۸۹ لوا باب

 لين ًارعطق ئكيدملدبا بوليدبا هوالع هباتک رک ذلا تلاع ندافرط راکهتخاسر هوغود

 یهاظ هدنروصر زا لوټ یأشنم هکنوح-] یفیداوالصالایدنه - نیزسکعا لصفو
 البو نورفو رادنانوب کاپ لکد هلسف رعمرلب یعهرالایوروا ربارب هللا قیدصت [ندنعیدلوا

 . ردشع ولو هدنن ريغ كما تابثا یغیدلوا شلدیا له هلسهطساو یراناتسرخ

 : نوجا كملي هريدتيا لوق ىنايضرفهجنوب ندیاجاتنا رر هلیوب هیلاامومهک وب لاح
 راسل دنا رابغماق را«كنارقف وب یمی یفیداواماحتح انایاشكنا رقذنانولوادانساهسئوب « الوا

 زا ندنفرظ هسمک رب هقشاب هرکوص ندکدتسا زاما هدننانم لا
 ' ییدنلیوس هرک جاقرب هوا هدنوحما كنوو ؛ یدیا ردیا اضتفا یسهعیا تابا یتیدالوا

 یاقراو هدنسهخسن رب شمل زاب مدقم ندنل وخد هیاسایسا كرلب رع كيانكوا هززوا هحو

 فوزح ”كنيزلناتسرخ اپوروا هدنرصع ىحتلا كلدالس هکیدیارلبا باجما یسهمرتسوک
 . نوسس#نفاوا یی یراقفوا تاز تاس لاوس وفا ها را

 هليل وا سوفایآ هدهخیسن رب شلزاب هحینبنال لوا ندنلوخد هیابنابسا كزلب ع ًايناث
 رلب صر هیاینایسا هک ىديا مزال یم لبا تابثا ینیدنولو مشتنم هداروا كنلاکشا هيرانغغ فورح

 .نوساس ةليدبا لصاح تعانق هنراف دلو یران و نامز ييدلک

 یتکیداک نددنه هدهارواو ىكيدشا لاقتنا ندهردنکسا ہرا ال كفاقرا و ًاثلاث
 شازاب هرزوا یانو ناسا هدنرلرصع كليا كدالم مس رات هدزوحملا كنونو یسهعا تانثا

 5 هل یدیاردیا اتوا ینهمرتسوک یلوصا سوقابا مش ىبهيرابغ ٌةرمشع لاكشا مه ەدەخ وب

 3 نوسایا قفح ی راف و و هب و رز وك ذمماقرا كنور وغاشفديدج نان ول و هده ردت كساهدرل رصع

 اهل ولو ىسهخسن ر شازایلوا ندرصع یر نواكتباتك رك ذلافااسك وب هک وب لاح

 هددت «هنیدلوا مولعم هدهبردنکساهدنرارصع كلياكداليم خرا كنديدابغ ماقراهت یک یتیدام ٠
 فو رعم كناوصا سوقابا هاب | هب راسع ماقرا هداروأ مدقم ندب رالوصو هایت امسا كرلب نع 1

 كن کی و و کنوح ,ردهدقمامهب ول را فداصت یخد ه هراما را داع لکدلمادرب ر ادهنفیدن ولو

 لق هيهيردنكسا ىلاكشا كنهبرابغ ماقرا زكلاي هدنرلرصع كليا كدالبم یک ییدلیا ضرف
 باسح لوصا نلیئد سوقابا .نوحا قسطت هل ەت باسح كفاقرا ؤبؤ شعولوا
 ۱ هک اهد یو هدب رضع یاش و یحد رد «یجنخ وا كدالمم «یدیاهسل وا شلدا عارتخا
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 هكون لاح :یدیا زديا باحشا همتا تحسم ندنو نوسلوا كنبرب ندهينانون نوضاید نلك
 بارشا ىلنهعقووب هدهميدق بتک شلزا هدهنطاطسق هد هن و هب ردنکساو ها هن هدرلح راتو

 ۰ ردهدکمهمهلوروک یشر, چیه كح هل هدیا



 هيقاب راثآ ۸۸

 .,كسثو هروک هہلاامومكنوچ !ردشهروک قوچ هدىنك رت كني رالودجسوقابآ هلیسءوالع

 . .جردنم هدنرهخسن یضعپ نالوا نئملزاي هدیدالبم رصع یجنکیانواایو یجنر نواكنماتک

 یان كلو یتح !شعا مولعم هدیراشارف  هچرابلامور هلبتق وءرزوا کیداوروک هدرالودج
 !شمد ويلك زالقلواناتسنان و, ەد یاشنمهسیاریلیقابهنسالواررح هدنز رط [ ¡مه ] «زوس»

 نالمالل وقهلسان[1] نایناووسهدطسو یایسایدمشانداعهدننایم یرانانسرخ الط ونور

 ىسدقيقح یانعملرفص تل او طقفو ندشیدلوا لمعتس» رال ودج هنن مثاطرب یک یا | باسح

 ۱ ؛ شمامهلشالک | لش ال ىتهدخ كر فص ەدمىقر لو صا نامز واندشیداع ولو دعاسم هحارختسا

 هنيراعالطا ةرنادكنبرانابتسرخ برغ یدنه ميقرت لوصاهلیسهطساورابرع هرخ الاب طقف
  هللامعتسا كسوقابا قترا كرمديا .نيعت هدنرارظن ىسهفيظو هدالرفص هحنولوا لصاو

 ! شعاشمالاق موزل هدهجرلن وا

 نور وغاثف دیدج ندياروهط هدهردنکسا» :کردشعد كرهدياوالع هدو کی وو

 کنوج . ردراشماسهلوا فقاو هنلاکشا كماقرا ىراكدليا لامعتسا كرالدنه زىكلاي

 . تاسانم نالوا دوجوم هدنسهرا ناتسدنه هلا هبردنکسا هدنرلرصع كلبا كدالس

 كنراشاددعنوانان ولوا لامعتسا هدنصوصخ دادعا مقرت هدناتسدنه قحنا یرافوسافو

 دعاسم هنسهملسهنولوا لق كنعو رب زنکلاب ندماقراو ؛شملسهدبا رادربخ ندندوجو

 . هدرلباتک نالیزای هرکوص ندنواو هدنباتک كنیمزراوایموم ندم هسقو ؛ردشع ولو
 رس4مش «یدیاراهسا وا سرتسد هنامولعمزار هوا راده یدنهباسح لوصا نالوا دوج وم

 ندنراقدلوا ملطم هنماقرا لدنح زکلای طقف + یدیا راردبا لوق هدناسح لوصاو
 ؛ راشماقسطت هنیراهتحخش باسحنان ولو هدنرالا ی هسبج تاراشاو یدیدج رادفرط روغاثف

 . یسهنوم رب هدنباتک كسئو هک ردراشللا سیسأتو عضو ییلاوصا سوفابآ هلتدوض وبو
 « . ردنزابع ندو هدلوصا ناوروک

 یرصع یجتتلآ كدالبم « لقتسم بيس هن اعارتخا یو عود اهدو تايسضرو ردوو

 ۰ یحنرب نوا كنباتک هسدنح كفوسلبف رب هدنقان نئوب نانولوب "تايحورب هدامور هدنلئاوا
 السا هلبا هلاقم و - هنتیاهن كننسهلاقم یحرب .كنسهخسن ىضعب نالوا شلزای هدرصع

 ۲ عونریهباشم هبهبرابغ ماقرا هلبا باسح لوصا نليئرد سوقابا - هدلاح ینیدالوا ىتيسانم
 . ندوغود كيە رابع ماقرا هدوا : هحینلک ه کن و و . ردشاوا یبا ول و دوحوم كناراشا

 ۴ هد هفيګ ی ١ ۲ه دوزاق و ]نالوالمعتسمهدننایم راس ورو راني هليا رل دنارلا مويلا ؛ناناووس [۱ ]

 ٤ . ودمسا نلیریو هجناتسک ر هسوقابآ [ ىهد ( ۲ لكش ) و ( ۱ لكش )



mame 

 نسب

 هدنسهیاسیراهب ركسء تاسیسات ك راىلامورآ ر خۇم كس وقابآ هلبا هعست تاراشا و نان ول والامعتسا
 ىهدناتكك سوب هدصوصخوو ؛شالا لوق ینکیدتبا راشتنا هئسدفلتخم تاهج كنابوروا

 عناق هتغيداملوا یشرب هقشاب ندرلتو كنهراسغ فورحو لئاق هنتنفوئوم كماقرا لاکا

 هبلااموم :هکهلیوش .ردشتباكارتشا ًامامت هنيركف ك [11 . 1۲٤17 ] نترام. وسوم نالوا

 هدئنابم رلثنتال هليا زايلامور قرهلوا لوق رهظم زا كي هدرا نانو كنباسح لوصاسوقابآ

 هلا هيددع فو رح كرلبلت انوي يوك هداک و و ؛ شلوا بهاذ هنغيدلوا شما ممعآ هدایز كب

 موزلهدكب هنیاسحلوصا سوقابا ینیمهنس الوا دوج وم یرلباسحل وصاعونرب رونولوا ارجا

 هب هبیاسح لامعا [1] هینامور ماقرا یرلکدتالامعتسا كرابلامور هکو ب لاحو «ین رامهمروک
 ی راقدنولوب جاتحیربندهنوا هلوصارب یالوق ىكىلوصاسوقابا ندشیدالوا ىلشيربولا كي

 لاكشا نلش د نسا تهسلا راشمتک هەر یه رابلامور هل روصو هتشلا . ردشمرتسوک بیس

 ٤ راشنللا رشن هدىلوصا دادعا مقرت - هلیسهناعا لودج نليديا ريبعت س وقابا و هعست

 سوفابا نسا رب هليون هلاق ندننامز رلبلامور هداروا هدنرادورو هنسهعطق اینایسا راب معو

 و ی راةدنالل وق كرابل رب رايلسادنا هدیصالواهملع ءانس .شعاراشلودوج وم یاسحلوصا

 هلسهطسا و ىرايهذم مه ناب ولو هدق رشهرک وصهنسز و هدهسیا راشع | لامءّتسا ناسح لوصا

 شوشمو لکشمو كراسال ندنرلق دلو فقاوهنباسح لوصانال وایال وق كي ندن وب كرايل ده

 هنلامعتسا یرب ندهنس زوبکیا زكلاي و ؛ راشللا لوبق ییدنه لوصا هللا كرت یلوصا
 هدیرفصهدزوا قاوا ین واهتراشازوقطوب هک ر دق وشكر هناك رتی راسی یراق دلوا شمشاآ
 ! شعاراشعیا طاقسا ندلامعتساعقوم نوتویسوب ىلودج نلینید سوقابا - كرديليا هوالع

 ارجا هدنتسوا راهتح شل رس زوت ايو موق هننرزوا یهماسح لاا رلیلدنه هدرپ

 هلامعتسا هدلو و هدیعاقرا ندیا لاقتنا هنيرايدنك ندرلبلامود هدرابلسلدنا و ىراكذلبا

 طقف ! شعا رلشمربو ینا « راع فورح « ههر وک دم ماقرا هلتهج ىراقدالفثاب

 یراقدلوا شا قيبطت هيهيرابغ فورح رادلسلدنا ندنفیدادونوا تفک و هرخ الاب

 یراقدناللوق هلا - ردشعا لاقتنا نددنه هليمان رابغلاباسح هدتقیقح هک - باس> لوصا
 بهاذ هنغیدلوا دنه یاشنم كماقرا وب ندنرلکدلیا نظ شتا لاقتنا نددنه هدیعاقرا

 ! شعا راشلوا لصاو هتقبقح ناديهم نداطخ قیرط ایوک هلروصوو

 ندرانلامور منا بلدنا ي معجم : تعانق دكت و يش قرشتط و و
 [كرفص ینی] كتراشارب یحن وا ناک نددنه هيهعست ماقرا نال واريبعت سبا ىراقدلوا شل آ

 هنولوا تعجاسح هنیدلج ىجحنرب كنايضايیر سو.ءاق نوما هيئامور ماقرا 1



 هيقاب را ۸٦

 مقر یدادعا هلنارالودج ناسد « سوقابا مو را« سس » هداطسو نورف ك ران انس رخ

 ىجحن ر نوا كوب كماقرا یرلقدناللوق هسا رلشغا صوصالعو «ین رلکدٌعا بودیا

 یتیدالوا بولوا ینیع كماقرا جردنم هدنراهخسن ىضعب نالوا شملزاي ه زک وص ندرصع

 هدننسو زا یدالنهرصع ىجن ر نوا هلا ىجا كروك نم باتک ,هقشو كج هدیا لح هناکی

 رگید ىريهش قرشتسم ىسمامانولوب كن هختسن ر هاب وب طقف .ردزسهمش ىت+ هلوا ىسهخسنأ ر شا زاي

 لامعتسا كنه راغم هلتقو یتایرحو تاقيثدت هللااموم . ردشعا روح هنسرح هقشو رب

 هم اکشا هدام هداه ماقرا ییدلبا لامعتسا كنهقراشم .هليا هبراغ فورح ىيدتيا

 جردن هدنسهخسا رک ذلافلاس كسئوب هلبا هبراغ فورح سکعلابو هتننام ىذعب دوج 3

 در ىلا هجو رب نوما اعدم تابثا ايوك كرهديا رصح هتماشم یهدنسهرا ماقرا لاكشا
 : ردشلا تامدقم

 ه یرغودندو عود كماقرا ناتولوادایهلمات هر دنه ماقراونال وا لمعتسم هدق رشءالوا

 . ردقو كجهید رب جيه کوب هکردشعا لوق ینکیدتا لاقتنا نددنه هرلب ع

 هل اب یرلکدتا هنارا هلبرلفرح كليا كدادعا ءامسا یعاقرا لاكشا « كرابلدنه ًايناث
  تیرقسناسقرهل | یف و رحلرابل دنه 1 ظن هنسالواهدنه دصت تحت كنساملع یسهیدق رات | دنه
 كب هبهراسع فورح هح: زو ؛ شعا میسر ین رلف رح كليا كدادعا ءامسا هڪ اسا

 ىتنيدلوا لصالا ىدنه هدكنهراغ فورح هلغلوا سرتسد هلاکشا ماط رب هاشم

 رد ار اس

 تهباشم رب یئزجهدنسهرآ هبرابغ ماقراهليافو رح لاكشا ىيدلياميسرت كندكبوو اعقاو

 هرزوا هجو ىيدلوروك [۸۰ : هفح] هدنصوص#*لودجو ىكيدتبا ناب كنينو ريبهدهسياراو

 ساسا هماقرا لاكشا یرامکناه كرامساوب اعدقوندنغیدلوا عونتمكيءدناتسدنه دادعاءامسا

 قّقاب هليرظن تهءاشم رب یرومحم دوخايو یعنص هتماشمو ندنکیدمهنلس هدییدلدیا ذاختا

 هدژواینیدنولوب,دندصت تحت مدكنسیدنک و ییدلدیانایب یخد هوا هيفامعم .ردیرو رض
 ىيدلدبا تاساو هارا هم دا قمنا .ردقو همش هنغيدلوا لصالایدنه كنهبرانغفو رح

 فالتخا کهدننابم ه رابغ فورح هللا هيدنه ءاقزا کیدید هنقرمش ماقرا كنکیوو هرزوآ
 فالتخا و شاوای شا واب نکیا رصحتم هس راددء ا « یدب « ىلا « شل هدرما لوا

 هدهدرد هرخ الاب هرفص و جوا «ییا فالودندنسالوا عونتم كب یعاقرا لاکشا كدنه _

 ۱ 2 ردشربتک هدوجو قياس نالوا دوهشم ینوکو كرودبا تیارس

 ندنفرط نونروغاثف دیدح مدهبهردنکسا هر وکه نس هم و لعم تارقف كساوب کوو ملات



 ۸ ۱ لوا باب

 سوفابآ رک و ماقرا كرك هركوص ندنو !شعاشلآ یاراشاو نالوالمعتسم هددنه ًاناذ

 ىبدليا حتف ی رلارو هدیعوف برعو ؛ شم الاقتناهنسکلمتسم اھ اش رفا هدندامورو هامور

 هب یودندب ضود نده رطربءرلنتنال هلتر وصوب هتشيا ! شمب ا شاوب هدرلا روایرانوب نامز
 یرابرصقرش !شعاشاک ی سهبرابغماقرا كنیراب رع ب رغ هدندف رط رکید ىرلسا كسئوب
 ! شعا راشملا راتراشا ربارب هلبا رفص هعفدوب طقف هباشم اكوندناتسدنه هسا
 نوسلوا هسارولوا رادهبذاح ردفه رظن بلاح ردفه «ندهفلتحم طاش «تاضرف و » ۱

 هساسا رب :كوكشم كب «نوسلدیا هدهسزلدبا دع ندنالام هروک هنیرضاحلاح كملعو

 ۱ « . راردلکد لوبق نایاش نوجا یرلکدادبا انب
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 لمعتسم هدننابم یعاوقا اوروا اعقاو . قدتازوا زارب ىنهيبرغ *هلثسموب فسأتلا عم

 هدنج راخ نهفطو مری قمارآ یکیدّسا لاقتنا هن رایدنک هلتروص هنو ندور“ كماقرا

 یاحردتم تارقف نانولواقاحلا ندنفرطیر رخآ هنماتک دوهعمكسنوب تاوذىضعب هدهسإا

 فورح ب هللا تريغ رب زمكيد_ههدبا رمت - نوحما كمرت سوك قفاوم هلاح تةقح

 كتهج و زكلاي ندن راکدلیا امدا یکیدتا لاقتنا ندراملامور م.دق هرلملسل دنا هد كن هب زاغ

 : كدلیا دع ندهسحو یقفدت

 فورح ییدلیا لامعتسا كنهراغم هلتفو کیو ندنقرشتسم هاشم هقبقلا ىف

 هلدالىم خش رات كنهروک ذم فورح [1]رئارب هلبا قیدصت یننیداوا لصالایدنه كنهرابغ

 لاقتسا هرلبا هب ردنکسا هله زا و هرالنات و هوغود ندو صعود هدنرارصع كليا

 هدنرصع یجزکس كدالبم خش رات كرابرعو ینکیدلبا راشتنا ورغود هی ندارواو
 هدننابم رانابتسرخ .ًاتاذ هدرلاروا بقاعتم ىنرلالتتسا هبايئابسا هليسةعطق لاش كناّشرفا

 ىساعدا وو ؛ شيا نایب ىيرتكدتيا لامعتسا لويقلاب ىبهيرابغ فورحوب نالوا لمعتسم

 : هک هلب وش ردشملا نايثا هدهعنقم لئالد « ايوك « ه.ىدازوا نوزوا نوحما تانا

 هداطتسو نورق رئارب هلکمرتسوک ددرت هدئقخ یتفوئوم كنباتك كس و هللااموم

 كران و هلی اهعست لاکشا نلیند سبأ كنبرلن اتسرخ برض «ندهمیاراشتنا هباپوروا رابرعزونه

 نالوا دوجوم راد هتیرلالوا شلتا سابتقا ندنرافوسلنف ین وتفلاراد هيردنكسا یللامعتسا

 مولعم هجهبردنکسا هدنررصع كليا كدالبم و كنءهروک .ذم لاكشا ًادانتسا هرکفرپ
 . ردشاوا لئاق هشدلوا

 هنولواتمحاسح هنسهخسا یسهنس ۱۸۱۳ كنهتوقوم ةعومت مان. كتایزآ لائرور 1



 هيقاب راثآ 3

 ةدرصعوب یتمدخ یقح كرفص طقف و يیدلدیا لامعتسا كماقرا هباشم هماقرأ ىراكدليا

 4 ُ ردهدکلوروک هدىنيداملوا مولع٠ هج راء انون

 ماقام هدهسیاراشا لاخدا هيدينطتطق ىنرلقر یدنکهدرصعیحنج وآ نوا رانا »

 هباتکرب نالوا شلزاب راد هب [ 00161 11000۲ ] ىذنه باسح ندنفرط دونالب
 هاب «یناونع كاتکوب . [۱]ردراشلاق هج هیوا هدنناي یماقرا لاکشا برعنانولوا لوق
 .زدهدكملا هارایسدققح ءاشنم كنهقرش مافرا مرزوا ییدلدیا قیدصت ندنف رطنفل وم
 تدم قوج كب هک - میقرت لوصارب هلبرلابفلا یدنک ادیلقت یرایلنانوب هدرمالوا راب ع
 كسدژلىم رصع ىج 3 ۰ رک وصندک دليا نو و - رد راشل !لامعتسا نوح ا هکلف تاباسح

 رصع ىح زوقط .ردراشملوا فقاو هب یدنه مقرو دادعت لوصا ورغود هربخا فصن

 هتلوبق كلوصا ون هدیناتک كنيمزراوألاىسوم نب دم ندبا روهظ هد:سادتبا ىدالص
 0 رد] لد ر

 ع قمارا اشذمر هدنباتک كنشو هماقراون هروک هتیرمضاح لاح كلع »
 بو كرك «قرش كرك قوجزا یسهفاک هک ردراو ماقرا عون کیا نوا هلب هددنه نوكوب
 تایح رب هدا كنيدالم رصع نشب . رديلق رف ندلاکشا ىرلكدليا لوبق كنب رابع

 ففاو هميقرت لوصا سوم هسرزوا هعضو تمش تك انانایرآ ندننوضایر دنه ناولو

 هلا ىلكشا كماقرا نالوا لمعتسم نامزوا هلس هسلوا كاج هلبدیا قيدصتو لونق ىنيدلوا

 فورح كنيرامسا یهدنناسا تیرقسناس كدادعا . ردددكمهمهنلس یداجحا خم رات
 ع وفو نوما كنا جارضتساین-هیلصا لاکشا كماقرا لمعتسم هدزب نوکوب ندنسهمادتبا

 ارحا راد هب هش وقام حاولا هلا راءاتک ندفرط ركيد . ردح و رج اساسا هد تاش نالو

 رار هلا كمتليرلبا ردو هب یدالامم زم ینکیا تناهن یعارنخا كماقرا ؛تایرح نلیدیا

 !. :..ىدانيكك همی ارادت هنسلمق یاو ااو

 كن هباکح ی هدنب اتکهسدنه كس و همالع قوحر یک روتناق «نترامىرئاه کوو 2

 مولعم اعا نددنه كماقرا هلیسهناها تاضرف فتو راسشلاا اعدا قئاقؤوم
 - هدلاخ ینندالوا لخاد رفص ظقف _ هماقراو :ردراشمشلاح هفمل ا ىو هللا تایداح نالوا

 كرايرصم يدق ًامسقرانو ايوك !راشمافتاو نوتروغاثيف ديدج ایوک نوجمایاسحسوقابآ
 هركوصو 4؛شلدباعارتخا هلیتروصسابتفا ندتاراشاص وصخم هدادعا هدنافخ' فيلغو رايه
 نوبروغاثف ديدج سكعلاب دو>اي و «شلا لاقتنا هناتسدنه هلشرط تراحت ندديرد:كسا

 3 ردماقرا نالوا شارتشوک ًانيع یرلتر وص ه د هفرح ىج ۷٦ هدبراق و ماقرا و ۲۱1



 م لوا باب

 هسدنه نانولوترابع ندنرتا كراكهتخاسرب طقف و نانولوا دانسا هفلوم ون هروك ذملاكشا

 مولعم خراب ىتيدب ولو تابح رب كراكهتخاس وش هکر دجردنم هدنناتک [6 هورس عأو8]

 هروك هئناس كررحم وب . ردلکد هدىرايازديدالبم رضع یحزوقط هدلاح یه هدهسیا لكد

 سوفابآ سئو هتخاس !شعادناعهسوفابا قرلوا ندنعارتخا "هل كروغاثفهروك ذمتازاشا

 لقت ب رددوح وه دا كر رژ دعاوق وب هدهسا نماز ات یدعا وو دیا هن ایا دسح

 نابت هلثروص رب جيه یيدليا لایا ی هعسآ تاراشا وب نانولوا دانسا هس و .كربرز

 یک زدیالامعتسا راقاراووب ىلتراشاىرزوا یک رالامور ًارصحتم رب رژ سکعلاب ؛ردشمهّما

 نوتوسوب ندنراسوقاآ كبايدق هک كم ۇق نر وو
 دادعا مقر  هليسةيعضو تعمق كماقرا .ردلكدمولعم هدلاح تقيقح ید ىا ردلق رف

 هنسهنس ۱۱۲۵ هروك هلاتحا  كماتلاباتک كتمزراولا یموم ند :قحما ىلوضا
 یبهجرت حال - نالسایندنفرط [ 4061310 06 Bat 1 تاب ود - رالهدا و عود

 هباسح لوصا نالوا فشکنم هلتروص وب هک ردشملی هلوا لخاد [ ءراننال]] هبرغ بقاعتم
 «هعروغل | دايو [ Algorismus ] «سومسروغل» قرهلواطاعندنمسایمزراوخ كېل ااموم

LAlgorithmê] ۱ردشلر و حان  . 

 شادیالصاح فوقو هنلامعتسا كرفص هداپوروا هک ردهدرصع یجنکیا نوا هيلع ءانب »

 ا قم له ردشملشد [01116] رفش هرفص قرهلوا طلغ نده رع لک ویو ظ

 ۱ ]٩[ . ردشلرو هدهماقرا رکید قرهباضوا هلامعتسا ۇس |

 سوقابا لوا رصع ییا رب ندخمرات وب «نوسید هسيا رددت هدبابوب سوب هتخاس» 0
 سابتقا ندنرلبرع برغ هروک ,هلامحابلغا ماقداوش نالوا لمعتسمو فوررعم هجنرابساحم |
 قجهنولوا سح هدننابم راپ | هلا ماقراىرلكدليا هيمست رابغ فورح كرانوب هكردشلدبا '

 ندرانوب ماقرا ىرلكدليالامعتسا كنيزلب نع قرش هک و لاح .رددوجوم تهماشم هدهجرد
 ۰ ردلقررف هب ىليخ نديلخ /

 . ردرلشملاق قداص هن رل ەى رات تانمنع تدمر هدايز قوح كب ندرلس ال «رابلناب و »

 .ىدباقئاف هددجرد كوص هنمقر لودا كراملامور ىرل م ايفلا مقرت كرل الفاو ادعامندنوب ۱

 لامعتسا كن راب رع قرش هدنسهضایر خسل ناتو .شملدإب هد رصعیجنکیا نوا رار هلکد و

 ردقتشم ندنس هلکر فس نالواكعد ییاص هعاربع ی . هک ] Chiffre ] هحزسارف هيفامعم ۱ ۱ ]١[

 [Zefirum] لعتس هدننب رائيتال هليتقوهدواهساراو هلك رب قتشمندنس هس یعهلک رفص» رد راوهدرلد 3

 یر وص [ Zér0 ] هدنناس كول سنا رف تایمو نکن 1 2 [ Zefiro ] ه رکو ص تدم راک ر دنس هلک |

 م ردشعا ےک



 هيقاب راثآ ۱ ۸

 ندننایم رامسا و زسهمش هسلوا شلدبا وزرا رک ١ ۰ ردعونتمو فاتح كي رامسا

 هدكع زكي هنیرامسا كراسبا یک ىتيدباي كناسنو ویسوم « هريوج هريوا « ىنجاق رب
 وجو قرەلوا ییذص هلرخآ ريبعأ < نايالوا ىرهاظ كب هليوب هلع ت .رولوا نكمي

 كنباتک كسئوب هقشاب ندنوب .زامهلواوردقو ىتيمها رب جيه كناقاقتشا ءنالوا شاربتک

 لاتو هلس هسنؤاوا .لوف ىتيدلوا قوئوم « قزهلوا لا ضرف « كنسهدوهم» تارقف
 اک کک هلبا تامولعم کهدرضاح. لاحب قلوب ینرآشنم  ندنرامیسا

 [ 0130001 تراش هک هدهخسن ییدتبا ذاا دنس كلاش وسوم هجن هللاکشا كارلا

 هكهليوش .ردراو فالتخا هاس هدنتس لاکشا هرص ییا نلوروک ؛ ردظوفحم هدنسهن اتکا

 زوقطه.هسیاروبدیاقفاوت هنیرکیدکییرلاکش كنبراددع زکس «یدب :شی«ییا « ربهدرانوب
 . راردلقرف ندنرگیدکی - ردق 9 هلبا 6 - راتروص نلیرتس وك نوجا یددع

 هد [ 1۳ت ۱10600 ] مواهزوم ششیرب رانو یک ینیدیاب كناسنو وسوم هله
 ۳۲۱ رولوا كخلبدبا هسیاقم ها یرالکتش .لراسه | ۰ نرخ هدهخسن رب نانولوت ظوفح
 ینوکمخ ما لس رب رپ هو كن ز نشل كهز ی هدنراش ركيد هلباىشر شب كەز ود

 اکا یف یک 0۷ ۰۸ هدندننانمم "یرالکتش كنمددع یدیو ینیذلوا
 . رولوروک یتیدنولوب

 اض الو شا زرق هداطتسو نورق كئاراشا یرلک دید سا هدلاح و

 زز نثعا مع اسما یک لاکشا ناد هبدنه فورح هدق رش و ه رابغ ماقرا

 كنماتک ك سأوب ىش كجهدیالح یتالوهحمو تاهمو نوتون هتشيا .روبلشالک | ىنيداملوا
 هدهسنا یسهخ-نر نالوا شلزای هدرصع ىجن كسا یو یدال واند م ی وا
 كنسهسدنهالوا سوب هلرخآ رعت ,هکدلدیا هدلا هخسنرب هليون نيرباس .روبمانولو هدوب

 هلياىراهلاسر سوقابآ شلذاي هدرارصع یجنج وانواو یجنکیانوا «هکدلدباتابثا یتقوئوم
 2 ردلکد نم كما اعدم تابثا

 هديا بالج یجاتس كج هل دیا جارختسا نددا وم نان ول وا درس ردق هارو یدمش

 : ملهقارب هبیرات لوب ریش قرشتسم هصااب یهصالخ وب و

 ؟هدگمهمهنلس هدهعطف تروص فامز یلاخدا [هتناممرلنال] هغ كن هلمعتسمماقرا »

 ندیدالبم رصع یر نوا هدرلهر رم هی مدقلا نان ولوافداصت هماقراو هدنرانوردو

 - هجراباپوروا یلاکشا عدق كا [هدرانبنال ] كماقرا وب هدلاح ره ۰ ردهدقمامقیج هبیراقوب

 هاتکنوج .رديلاكش انالوا فو رعم هدنتح یاب [[آر63 [apices de Boéee «يرل سا كوب »



 ىارجا هدنلئاوا یررصع یحنشبكنبنورپ هلیسهعلاطم كنسي رب ندرللودجوب هتشيا ٠
 دوك ذّمدادعاءدوا هک زون دبارهاظت ینب دل وا « کیا دى مسا كنس هس سم داما هد رااح یی دلی تح

 . ردیننعكمسا نایریوهنیسآ نالوا ررح هدنباتک كلوب هرزواكتا هنارا یتسدجنرب كنور
 رتادهنمیدلوایدنه یرلاشنءكرامسا نلی رب ومراسآ شمدصقمندداربا هدارو ینو مزب طقف

 كنيمابماوبوءرزواییدتبانابب ]٩[ كلت زامل وم کنوج .ردلکد كتاهماقا دیدچ ناغرا و
 6 یک هيقاقتشات اي رك عون یه, هدام وا دوج وم هحب تامولعم هجرد قاك هدنقح ی راكم

 شم زای رامساو هد نما لوا ارز «رولواترا.ءندلاخ هد تاغ دک که دبابو كناسنووبس وم

 نا ]ص ومالا ىلعو هن سالها مس هه هسالاکشاو .ردیا بام | ك ماب ی رالکش یراق دل وا

 هديراشتنا هایوروا كماقرا هرزوا یيدنلی وسهده وا هقرقطاىف . .ردب وسلم هب ین ىعايو ىل اربع

 هرات | » ی ؟ ییدید [۷] كنسراتلوهس هقشابندنو . «ردشاوایمدرایقوحلرایوسوم

 .ردلهتحم هدیرلالوا یتسانم زرب یفداصت كب هلماقرا یرلعدلیا تلالد « كرامسا نلیریو
 ايو - رد شنا راشنا هلسهطساو رلنوب ماقرا ایک | هکنوح - كرلرجات رامسا و الاثم

 هب 4 اهدافا هدیبشر هقشاب ندانهمررب یرانتعایکیرلهدافاررب فرح ايو موتكم كرامحنم
 هدهن واوا ايو. نایامهنواوا حاضيا ایرنک ۱ یلسلستو عباتت كنسهقاتخم عاونا كماقرا . راربل
 هکردققح هدیسارو . ريلسهلوا روت-سم هدلبا تافالتخا نانولوا حاضیا یئزج كب

 ی دشا لیدعت نوحما قمردشالفاب هفورح كاطخ یدنک یعاقرا وب موق 2

 سنازب تشک و + ردشلک هديا ريمغل هدهرود هنظفلت كش رل ابا یدنک یرلمسا ی

 هد یر سابا ثلس وب زمه شو ؟ رد شمل واد وشم ی دە دن راب نع قرش ی ی

 لامعتسا هليمات اقرا یراغنا واد هدناتسدنهنوک و مک هت .ردشمامال و روق ندتا ريثأت عونوب

 ولو يمول ( ۲ ) لمعتسم هدايوروأ هدرصع یبنچرا نوا هلا ماقرا ولوئمون (۱) نان ولوا

 هدننابم نلاکشا كماقرا قيع ولو صون (۳) لمعتسم هدايوروا هدرصع ىحتتلا نواهنبو

 ۱ : « رددوح وم فالتخا هلي

02) O TEE TD 

  TEEم 2 5 | (۲)

N ور کت ل 
 يراکدررو هماقرا ك راي هدزوا ىيدلو روك هدنسحینکیا كرالودج یهدیراقو هد

 ۲ ۲ : هفیح ۱۱ : الج ٠ ىديولقس 1 دیا علت



 هيقاب را ۱ ۸

 [ ءامسلاوهو ] شاک ۲ , |[ هعقلا اهو ] ءاک رد ۱ ۱3۳۳۹6

 | [ ءامسلا ] : یا CESET ی ۱
 رفصلا

۱ OT[ ءامسلا ] ر  

7 + 
 « نلروشل ) 6 ربب 5 /

 [لوالا بالا ] هماس |

 [ رمقلا ] ودنج هک

 [ رمقلا ] نشف انيس ا
 [ رمقلا ] .. بور ١ کک 5 00

١ 

 نا- الا

 راين [نائيعلا ] نزول

 [لوالا ثلاثا ىوقلا] هو ۲ ةثاثلانامزلاءاسنا 7 3

 ی سس سس و

 8 ا
 “ءا ۶ 2

Eمارا ] ككر تاع  
 نهد نوت للا

rL 
 م ۶

 ق سلاسل اا نک | نکچ نشان



 ۷ ٩ لوا باب

 ريش هنع عقر درار مسا هنأ ةلاحمالو. م اظعالا مويلا متو راهن ىلا ۳ فقاص هفعضتسو

 .لودما اذهىف ام یهف رشع ةنماثلا ىلا بتارملا اماف . اهلك نا هو (رار)

 E 5 ۱ ی

 03 7 هک ركنا
 ر ج چ

 ۶ < ۵ ص م

 نو روج جس قديم تحج 7

 و ها و TN I لح

 مدياهنم - ۶ بك رمسپمس د

Eا  U 

 a بوج
 ۱ و ۵ و

 نر ل بش

 مو م ا

 ۵ ی یک ر

 ٠ ھر ر

 تا س یر ی يي
 , ١ ش
 م ۱
 و ا دو 3 هو ١

 دراز ا خ لب رف > ط
 ورک ١
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 نوکی یسع امف "ةلاقم تقلع دقو اندنع ىتاا موسرلا ىلعف باسحلاىف ماقرالا لامعتسا اماو '
 اوجاتحااذاق[ ١ ]تاکولش بتکلانومظنب ممنابمهنع انرابخا نم مدقت هبة ايز نم اف .مهدنع
 ةنمیف ددع لكل ةعوضوم تاملکپ هنع او ربع بتارعىف ددع نع مهناجشز ىف اوربعن نا
 تلدبا عض وهف ةلك داريا .رمسع نا یتح تالک ةدع ددع لكل اوعضودق مهكل نیت سوا
 یش لکب هنع اوربعف ادحاو اوبتکد نا مندرا اذا تبوكمهارب لاق اهناوخا نم لهسي ام

 لكب ةئادلانعو ضاسلاو داوسلااك نانا وهام لکب نالا نعو رمقلاو ضرالاك دحاووه ۱

 لودسطا تعد وا دقو سمشلاءاساب رشع نعو املاءاساب .رفصلا نعو ةئثلث یوتحشام

 ابماهتقلا ءاممالاریسافت یلعتفقو یتحو مهناجشز لحیف یظعلصا هاف مهنم هعمسا تنک ام

 ..هللاءاشنا |

 یخ 4 لدم 2لو هدنناتک و یلورب ىتغيدلوا یرالبم اد هب هموظنم دا رابا دنه 3 1

 ات ییدلزاب قرهلوا موظنم هلو كئيشره ناو رلرو_س كي ینسرلکید هدلاح یر دو 1 1
 ك ی 0 كرليل دنه هلک وب یبدلیا لقن هارو هيد « كولش » كني و رب ٠

: ۳ 



 هیقاب را ۸

 نزاو سر «سامنک «نسابرا نليزيو هنراددع نكس « قد «ش «ترد هققط ای

 ینراقدلوافرحمندنسع ايو یلاربع هل او“ ندهبماسهنسلا هليراظفلت «یرلمسا ساماع و

 4 اوهبهآرنالوا ندنراعفادم كا تاشآ هک یدبایناعزدق وا تشک و" .یدیازارو رو ربخ

al [Huet]ناسنو  [Vincent]شابرآ کنوح .یدیارلشل وار وح هفارتعا یتققح و هلس  

 [ ان ] هدنناسل هکینف ايو [ هنمش ] ساینام « [ سخ ] سامکو [ عبرا ] هعاربع یسهلک

 كماقراوب اذ .یدیاقو ههش هد دنع ینابرا هشدلوا طلغ ند [ عبس ] ساز ايو سينزو

 لمنح كب هدىساملوا ىل>د قوح ذل تا اب ىوسوم هتنراششآ هدننام یماوقانیتال

 لوا نوحما ىرامسا كنيرلددع ز کس هللا ترد هصاخلابو كددع تردو هيلع امانت .یدبآ

 . یدیا روبامهلوا' نکم

 یابد هوالع اهد مسا یاش رب همسا ترد و ناياملوا لصالاىبانوي هدار و ۳

 كنمساو . ردنمسا «نکیا» » یلدلوا شمر و كن انک كس وب هسیآ ق هک ین ديو هدوا

 كني ورب ناحرلا وا ليلد هحل شاب صاع داون ٠ .ردق و همش هننیدلوا شم | ندناسلدتها هجر :

 لقسلا ىف ةلوبقم ةلوقم نم دنهللام قیقح ىف باتک » هرزوا:قملوا ثحاب نددنه لاوحا

 EFS كباتك یفیداوا شمزاي هليمان « [ ځراوتلاو تايملعلا لبق نم ] ةلوذرصوا
 قائد رابلدنح Ean ینشب - ىجن درد ] هدشامز یدنک هدورقف و ی وربب هقيقحا ىف

 ۹ 1 ۱ و وی ندک دشا فیصوت یدادعا بتا صو فا رعت یماقرا

 FF صع اف بص ر فالتخاب ةيمستلاىف فولالاة نم اوز وام مهنا دنهلا اماو

 | هله 99 الإ رشع ةنماثلا 5 : هسرملا ىلا ضاسالا تدتماو صعب رح ال اهدحا طاح و نعل

 ايمصنىا (درارب) رشع ةنماثلا ةبترملا مساو یماسالا قاقتشاب ةغللا لها اهيلع اهباحصا نا

 .ةترملا كلت دحاو ناک بلک نم ناك اذا تقذتلا نا كلذو قودام فصن قيقحتلابو ايملا

 مایل وظعإ فصنب بفرصذ هشو ماسجالامظعا وهف "یش ءاسلا ءارو سال اذا و, ییامت هلل اراه

2 ۷ 

 ۳ ر یاس ناب وا هئدب مھ قاحالطما كلو روغاثيف هصالخ . یدربل [ یرامات « ىتاسأ ريغ »

 ٍ . ید رزکپ
 و ساردنا و ۲ 1817 ] نکیانایرم و . هسا یا وا کیا هرکوص ندنابدتم و هتشيا ۱

 .ردلکد لکشم قاو ی رالصا ككرا یی [ ۸۲۵۵ ] «ردن 1و نیداق ىنعي ( ۷ 1 * « نيك » هدنرلمسا

 هد هاب كنسيخن كيا. ش بدی | هوالع یوم فر زعل فرح 14 همای وب هنسرج رب درسا و لصاو قجم آ

 * نقوروغادیف كئ و هروک هريسفت و . ردشلوق وص هلكش رب یاربع هد وا قره ول وا هوالع [ 0<]

 ب و لرو ول وا شع واط یردب هدنماقم كرلددع نونو یدد« یبا . هدلاو یددع رب



 ۷۷ لوا باپ
 تن 2

 یدالوا ففاو هده هع هنسلا هقشاب ندنناسل یدنک ىتح و « هەق رش هنسلا لاش اعفاو ۱

 دزب «,نوسل وروک روذعم ريبعت «هرامساو یرارادفرطهدهسیدیا رویدیا توکس هدباب »نوجا
 نيربانيو <« رویلوب راهلک یانو هدرامسا وب ناستو ویسوم هلجزا .یدیارلروقاط بلوق
 كلام وم اعقاو .یدیارو دیا هوش یناعدا ی هدنقح ییدل وا نوروغاثف یدحو» كراس

 ندرب نویروغاثف هدهسيديا لکد لوق نایاش یغوح كناقاةتشا ینیدلوا ۳

 یرابماو هک یدیاراشمر و [ Mistique ] هف وص یاد لودبم ردق وا هدادعا ردق هوا

 زکلای ۰ [۱] یدیا رویلوا نكم قلوب ردق هیهجرد رب ییرامسا كراسبا هريوج هريوا
 رارودیا راهظا ًانلع ی رالصا یشراق هلیوأت ولردرهرلن ون هکیدیا رویلاقمما ترد هدهآ روا

 یشدلوا شر و كنساتک كيكو هن رلاددع زکس « یدب « شب «ترد هدرامساو . یدیا

 . یدبا رامسا

 ابو رب هدارو نوچا حاضرا ىرل أ نم ىنيدلوا شلو هجانوب هرلمسا و كناسنو ویسوم ]١[

 ۰ هديا دارا قرهلوا لاثم یتسکیا

 ء رودیا دانسا هنووروغاثيف هفسالف ینعارتخا كرلسيا سو هکمادام » هکیدیا رود تاذ و ۰

 هحزم كا هرانتسا ندماکحا داع هنکلسه كتهفسالف و نوما یطاق نالوا ملظم كلی هلکسم 0

 زم وضوؤهو كيمهمريك هنتاليصفت كنالابخ قوح رب شلدا مچ هدنلخاد كال سموا ٠ رولوا ق طن. اهد

 هرلددعدرفو ىشد هرلددع جوز نوروغاثيف هکر دب | اضتقاكمليوس ىوش نوجا هیچ هدنلخاد

 ینیدم ولوت دادعا دوم سکءلاب و یی دالوا ددعرب هحرلنوا دحاو طقف ۰ یدیا رل راقاب هل رظن كلكرا

 'هشد ةفسلف .ىراددع راذوسافو هقشاب ندنو . ىذيا راراباص ارابتعا ند ۳ یرلددع درف نوجما

 یادنالآ وج هتل اف ,یدنا را رلب| داي هلن | رامات قوحرب سدتقم ندهءيبطلادعبام تمدح ءملاع نوكت

 هدنمان [ 1060311105 12170184021008 ] سوكيروغات#ب سوبراند ۰ [116117811168] سوبسروم
 ندر کلا ًاقفوت هن و روغاثیف ىامدق . « سولقورب « سوخاموقم هدرارب ىنيدلوا شمزاب

 ١ . ردشمتا رک ذ مسا زواجتم ىزوي چ وا نوجا دادعا نالوا ردق هنوا

 ° .. الغ « ناوراك . .سمش « تع « لسا « هدام ءاكذ « قلاخ « یددع رب 4:-هرا

 2 E . « جاودژا « تیرفظم « توم « تلادع . كنهآ « توق « یددع یا

 فهم ۰ تلادع « ع ىددع تردو هرخآ ىلاو ٠ رحبلا كلم ۰ ٠ كنهآ <« زيزع . ىددع جواو

 : ِ . یدرلرونولوا داي هللا رلمسا یک و هدیرلرکید و تعیبط « حاتفم

 طب دوس وا در ايو لوبق یرلههاو ىدرفره ككلسم و .یدا یمیبط كب «یاساو 0

 0 ۳ 5 یدیا انا فرو یر ر کند ردبا لونق یمسا قيدتسا تک تک ىدنك ۽ ىديا ]

 شل و ندر هددع چاق رب فلتحم مسا نييك ايرثك | هكىدبا رولوا لصاح هح وش ندنو

 -یدیآرون ولو شلداداب هلبارامسا قولا یدضكنب رب هدهفلت# لاوحا ددعرب ینیع سکعلابو ؛رولوا

 [¢40120۷70] ,سوتنولت 7 اخو «هیناستفاطل» [©91121/11000<] .سوقو.يليتىددعترد الثم



 هيقاب را ۱ ۷۹

 ىكيد با فطع هرادتانو: كنسئو « یمیقرت لوصا و اقلطم و روسهتسبا قاشا

 لووار یسوقتپ [ 1,808 ] نواال هرزوا قلوا ليلد كوص هنساعداو .ىدبا رو دنا اعدا

Raou1[ ] لوصا ییدمش «هدهلاسروو ؛رولیا رک د یتسهلاسر سوفابآ كيهاررب هدنمان 

 ندنرافرط [ ۲۴1۲.۵1 ] نامیه هليا ربرز نكيا شادونوا هدننامم ىئاوقا نيثال كمقرت

 ینکیا نوا هکوبلاح . یدروروس ىرليا یغیدنولو ررحم ینیدنوق هلوادت عقوم ندیکی

 یت-و « هدهزدنکسا هن مهنا هلا « هدزوا قلوا ثحاب ندمقرت لوصا و مدقم ندرصع

 نالوا شازای راد کو هده طس .یدیاروامه ولوا فداصت هاتک ر شازاي هدة.نطنطشق

 f هجور لع هدكنوا « ئدنا یاسح باتک كسدون الاب: سم.سقام هک ربا كلتا

  oمس رس مل ض هن ۷ مه و |
 . ىديا رويلوروك ىيدتيا جرد یهیدنه ماقرا

 ردقوا هنغیدلوا شما تأشن ندهينانوي عبانم كرضاح قرت لوصا مرتح ملعم هصالخ
 مدق ىلامعتسا كلوصا وب ادام و ؛ رون ردراو هنسهحرد قالغا یتسامدا هكىديا مو

 3 وصا یال ود ندناتک کهدنما [ تهدوتنو ] « ورانهرا هو رو راقبح ردو ةا

 ! یدیا رودنا لاؤس هل یکیدملس بواس كدمشرا ىنهزوك ذم

 كوصاوب ندهن همح رات تادومق هک یدیاروسهتسزا كع وشود [۱] « چسه» تاذمرتحموب

 لوح « روساراقج هبیراقوب ندیدالبمرصع یجنکیا نوا یتعوبشهدننابم الب غ كميقرت
 ٩ یدیا رویدیا دیق یک همهم ةعقو رب یلاخدا هننایم راذبنال كلوصاوت خم رات

 ین هس نع ماق را 0 رکناب هللا هما ما رب نانولوا رش هدنسهنس ۱۷۵۹۵ هدهسنارولف »

 باتك « كتتئيه ىنوفلاراد وداب هدنسهنس ۱۳۵۸ ىتح « یغیدلوا شاديا عنم ندلامعتسا

 كنهینامورفورح هنيريهس ع ماقرا هلیارفص هدنرلرتهدهدیانع نليدبامظنت نوجمایتخورف
 ؟ ىديارويم ريتك هنيرطاخ ندهن ىغيدتوط ىروبجم یلامعتسا

 «!یدیاشلباق هننایسح هلق وشرب زمكيدمهديا ف يصوت زسههش هدهلئسموب لاش ةكنوج »
 75 يل

۷ ۷ 

 ینیداوا شمربو هبهعستتاراشا ناشد سبا كنباتک هسدنه كسئوب ندفرط رکید
 اعدل رونولوا بس هناشفانمو تادارطتسا ماطر هدننام ناثحأایم هد ىرلأشنم كسماسا

۱۸۸٩ - ] Mémoire sur les chiffres irdiens] - ىذ حلاص [1] 



 ۷ لوا باب

 [ 0018 ] سيمروا - ۳

 [ Arba ] سابرا ب ۽

 ۲ © هتستؤه ] ` سامک س ه

 [ Chalcus ] ايو [ Caltis ] ساق — 5

Zenis ] ssi — ۷ايو [  [ Zebis ] 

Temenias [ lilf — ۸ ] ايو [ Zementas ] 

 ] Celentis ] سشالس - هب

 هی دوم و هعقفا طوطخ یورد 2 هروك هيلا اموم هسا س هدسوقابا ىتيدنالل وق كوب

 شما هنن ورد رلعل صوت 6 ىدبا ترابع ندهحولرب شلدیا مسه هن أعل ص ماط 3 هلا

 هده ض ین كرادد_ع فاتعو رون ولوا مقر دادعا هللا یمهطساو تاراشا نلسد

 رب و ؛. ىدياريليديا رر هدنروص كجوديا 0 هی وفاش نوتسینع ىراشر نان ولو

 .یدیاریلبقارب شوب یلوقاشنوتس ندیافداصت هبهبنموا هسياقوب مر هدنسهبنمرب كددع
 .یدیا رینلق ارجا هلیسهطساو هحول رب ايو لودج رب هليوب تایلمع یکحرطوعج هتشیا

 یروهظ قرهلوا هدنت# ىنمان [ Sip 7 « زوسس » هدكنوا ءهروك هلاش «هحنلک هرفص

 ندامولو هدنابسانم ةلبا رلب رع یرانابتسرخ ٍبرغ هک هدنروص رب .ىدباشمهقبارخأت كبي
 لوصارب 3 یا عج اهماع E ما نالوا لوادتمو دوج وم نوک وب لوا قوح كي

 . ىدبا رلشملوا بحاص همر ۱

 ندناهوتو تالابخ یسه كراو » : ىربيل ويسوم نالوا یمصخ هدهلئسم و كلاش

 یجنکیا نوا هليسهطساو راد عو ؛یدایاا تأشن نددنه « رضاح مفر لوصا . ردنرابع

 ردق هن ؛رولیوس ین ررحم و ناخ رومنو و كنامزوایتققح و !یدسالاقسا ه ران ال هد صع

 هل هب همش تی هل هيلع ءاس .رو دیافارتعا یو یسه هنسا راو یاتک باسح شلزاب

 .یدبا روید « . ردقوب یلمحم

 قیمو ضبع یاتک باسح كلوب زککلای نیزسکمریو باوج اکوب لاش اذه عم
 . یدیا روییدیا ناب ىنكيدتيا قيقدت

 .یدرویتسیا كم اداتعاهننزوسكانامسوب نالوا مرتحم ًادج هدننابمنويضايرزاسنا ”ةقيقح

 هنكيدلدبا قاحلاهباّتك هدرصع يحن رب نوا ندنف رط یرخآ رب كنا رقف ینبدوفوا «هدلاش طقف



 هبقاب رام آ 7

 هشقانمباپ لاحرد « ىدريدنايوا  هلبا تیلاحج دو تريغ رب صوصخم هنیدنک  ىبهئان

 :هک هلب وش .یدلبجآ ندبكي هلثعسو هحنالوا

 روتناق - زیروم ىضاير خروم هدلاح ینیدلوا لاش مرتح "یضایر هدشاب ندق رط رب

Cantor [11.  ] » نترام یراهخروم < کیوو قرشتسم [ SEE Martinندناود  

 راغشتناهابوروا هل._سدطساو راملامور و یغیدلوا لالا یاو كنهس رع ماقرا یر سه

 ےرات كنايلاتيا هدندفرط رکید « روشيلاج هنابثا هلا هدیدع تایضرف ینکیدتیا
 7 هلن وق رب یی دابا شخ كقح « هنشاب كەد | Lr | یربل یخایر خدوم نازاب یتاضایر

 . یدیا رورو باوج كروت سکوک هنسهفاک ران وب

 ینکیدتبا لاقتنا هایوروا هلسهطساو رابلامورو یتیدلوا لصالا ىنانوب كنه معماقرا .

 رکید ربارب هلبا لوق یتشوئوم كنهدوهعم تارقف جردنم هدنباتک كسو «رلندیا اعدا

 كس و هنلا ممت اتر وص هلبایلاکشا كماق را و یخی داما یض وا هنسرادم بیعالص ال رب رژااب ندف رط

 ندنف رط لموملاه طقف ؛ رارويشدقلاق هناا یکیدتنا تامولعم ۳ هلسهطساو یناتک

 ةووك فم تارقف اعقاو . یدیا رلروسالوا ردتقم هعفد ولردر فاننا عا ناب ولوا نايل

 یل كدالايم شراب < « كباتک قارط هناكي كج هديا هلازا یهیشو نالوا لصاح هدنقحخ

 نوا كروك ذم اک هد 4س دیا ترادع ندع امم هئسةم دق هل شازاي هدن مرصع

 هلو ی اهد كشيا .ىدبا روسانولو یخد یسهخسن رب شازاي لوا ندرصع ىجن رب

 دنسهناخشک یررش | Erlangen ] نکنلرا هداريواب موملا و هدنسهناخشک فوردنل ١

 یمالوا شلوروک بار فتسالاعم ىتيدلوا شل زایهدرصع ىجن رب نوا هنیهدكنسهخسن نانولود

 ۵ هقفدو كن ربل طقف .یدناشیوشآنووسو ی هلٌسم ىنشك كن هثداح لوص وب هتشيا.ىديا

 هنتهج هلازا ینهمش کهدنقح یتقو وم كیاتک رک ذلا فااس یراضراعم نالوا فقاو

 . یدیا راروباقارب ندلا هدیماقرا كسنوب هیفامعمو رارویمشانا

 يفرش لاخدا هابوروا هسا زال وا چسه ايو ىعارتخا كرضاح ميقرتو دادءآ لوصا لاش

 سا » نوجما باسح یارجا سئو هروك هبلااموم .یدیا رویدیا شح اتداع هسئوب

 لامعتسا یهحولرب نایند سوقابا هلئاتراشا زوقط لداعم هبهیرابغ ةعست ماقرا هدنتح یمان

 : یدیا ىلا هجورپ هلسهرص ىرلمسا كنراشا روقطو هكىديا شما

 ED کیا سا

 E ااف [ Andras ] ساردنا سس ۷



 فر لوا باب

 ميلعت ىنميق رت كدا دعا لیس هناا لو دج ىلن وتسو هلیسهطسا و تراش از وقطوب نلينيد رسب الات

 .یدیا روبدیا رک ذ یدعاوف یمیسقتو برض كدادعا هلبالودج یلئوتسو « فيرعتو

 فداصتلا عنو ؛یدلوا بجوم ىقارم كققدت بابرا یانابو تاضارتعا وب دارادیاو

 باک كنارقف نالوا رئاد هسوقابا هدنباتک هسدنه رک ذلافلاس كسئوب ءدنام و

 هنب رزوا كوب هتشلا 2 یدلوروک هدییب دل وا دوح وم هدب رل هسا ىدعل قمنا كروك ذم

 كس و كنار قف رک دلا ف اسهدهدنسهحش تاقیقح نلیدا ارجا هدلو و ًارخؤمو؛ىدادا

 : کهبوش . یدلیا يهاظت ىيدلدبا هوالع ندهرک وص هننتم كناتک هسدنه

 3 ه.ضاير رداوت » ‹ [ 2513111511 ] لەوىلاھ ندو ضاير زیلکنا هدرما لوا

Rara mathematica [ن اچ وز ءهدنسهتس ۱۸۱«هدهعوخ رب ىيدليا رش هلسهح ول رسإ  

 6 ىدنولوب هدب اناس

 هرخ لب كنارقف نالوارئاد هسوقابا هدنتیامیسهلاقمیحنرب كنباتكهسدنه كسئوب »

 سما ویسوم هلواكباتک وبكنوج .ردلاّحابلغاىماملواهيشاح ر شازاي ندنف رطىركيدر
 مويلا.هليا:ىسمررحم دق ةخسن رب ىثيدلوا بحاص كنهسمک رب هدنمان [ ۸۱0۵ ]

 هدنسهخسن رب ركيد نانولوب هدنسناخبتك كنتکم [ ۲داار 0016و ] ئاوقىتشرت

 ۱ « . ردلکد دوجوم هرقفر, هلبوب

 نك ذلا فلاش كو هکردهنس رزوا شضارتعاو نانولوا نایمرد ندنف رط لو وبلاه

 رب ههشوب ارخّوم . ردشعالشاب کلدا ههبش قح هدنقح یتفوئوم كنارقف فناتك

 یک تفصر هدلئاسم نالوا دباع هتحرات كنهعدق تایضایر هلحزاو_ ناصصختم قوح "

 هحنش ال راد هناضایر هللا [ ۵۵۹۵1۳60۲ ] نامل ىن .ندنن وضاب ر LI نالوا اح

 نامحال ' رهتشم هليا یمهدافلا قوف تراهم هدنصوصخ قيقدت ىبهعدق بتک ررح

SF Lachmann [نام ال ندرانون یو «شاديادسأت هدندن راف رط_صاضتخا بابزا  

 .ردشعوف ههروا هل یلامحا یسالوا نشهامزاب ىناتك هسدنهرب هلو كساو ٠

 هباتک ندنفرط راکهتخاسرب هرخ الاب كنسهدوهعم تارقف كنسانکهسدنه كس و هتشیا

 .یدیا شلدونوا اتداعهلئلسم هنیرژوایسهمنایهاظت هلئروضوب كنسهدام یمالوا شملدياق احلا

 سمو [ 020060 ] لاش ندننوضایر مذئاسا هسنارف هدرصعیجحنزوتطنوا نك هک انقو
£ 



VYهیقابا راثآ  

 سوق ابا هدنتي اهم یسالوا ”هلاقم كن راهخسز یضه كننانک هتدنه [۱] كس و هقفل | ق

 ۱ ۱ 3 : هلااموه هدنارقف و هل یدا د وح وه هرقف چاق رب هدف

 ىنرلكدليا . لامعتسا لودج ینوتس عونرب نوما مسق"و برنض كنوروغاثف الوا
 ینکیدلدیادای هليمان «یلودجروغاثف» هانب هنسال وا شلدیا عارتخ |ندنفرط روغاثف«لودحو و

 . یدیا رويديا نایب یغیدلوب ترهش هلیمسا سوقابا هدننانم راذبنال ءرخ الاب طقفو

 شملا لامعتسا كنویروغانف نوما یسارجا كناباسح هدنرزوا لودج و ًاينان

 ىانفلا یرکید ء ند [ )018: ] تراشا رر راح ی هصوصخ ناكشا یر ندراتروص وبو

 هنیرادزوا نوحاكم اه ارا ین هعست ةيعيبط دادع| هد ىسيجت: >واو «ندنو رح زوقط كليا كن ناو

 ۰ یا رویا نابمرد یغید ولو ترابع ندرلقل راوو شادا تراشا اينو هع

  ینیدلوا راچ ود هکر دفوسلیف رب بوسذم هنسهلاع رتع كا كنامور [ ۲0۵06 | سئو [۱]

 دلوت هدامور هدنسهنس؛ ۸ ۰ گدالبم .راتهللااموم . ردششیراق هللا هيرغتاياكح ىتايح هلیبسح تکالف
 1 ییدنک .ىدا شلوا لوسنوق هعفد جوا یردب .ردهلدا مادعا ام واطم هدنسهئنس 5۲۵ و شتا

 ۱ هدهاسوب و ؟(شمنلق انتعا. هنس هیبرم و مياعت ندنفرط قسودرب كز ردی و شلاق مت نکیا كوچوک كي

 هدامور سئو . رددعاجوزن ىنزيق كدسیماح و هرخ الابهبلااموم .ردشل واقفومهل.صح لاک اهدهنن ۲
 . (قیرودوگت)روطاربعا هدهلیقطنرب کهدوناذسو .شعارامتشاهدایزكي هدنامزز آ هلیسهعیسوتامولعم

 ۱ . یما شعازاق ینهجو

 هدایلاتبا هليدصقم كمتاوحم یتموکح كشرودوئت « [ 01181112] ننسوژ ىروطاريعاقرش طقف,
 ندنکیدلبا ن هيفخ تيعمج ر نوجا لوصح ءادصقم و هد دا رب و نددنب دا یرک ندناکیر 7

 هئغيدل وا زاب رحس كك روك هک ی هعیسو تامولعم هقشاب ندیو .ىدلديا ماا هل شا هتيعج و سنو

 ها . یدلوا یکالف بحوم كتسیدنکا یملعتبابن ندنکیدتسا لضاخ نظ رب لصاولاو ما وملا نيب راد

 «یدنولوامادعا هرکو ص ندکد إ ديا راحود هب هجن کشا عاونإو سبح .هليرا رق كب و انس باوحتساالب هيلع

 نالوا حي كا كرنب هكردراو ىباتك جوا 1 هنايضاير هدننابم راثآ ىنيدقارب .كييلااموم
 هلا باسح ندياتك جواوب . رديرلنانولوا عیب عسب ط هدن رهش غيرببال هدنسهتس ١851 ىراهخس

 . كس وخاموفيءىباتك باسح كس و اتاذ . ردفو هبييشهنغيدلوا كوب كنسيكيا نالواثحاب نديقيسوم

 2 طقف ؛ردعتلا ندهينانوي عسب [م هب هدیسقیسوم یک ینیداوا ترابع ندنس هجرت كئاسح لخدم

 ۱  كباتکو هققل اف . ردشملوا بحوم یاشقانم قوح كب هدشاس رصع ییقووم كانك هس دزه

 3 اب بيقعت هدنرلباتک ركيد كييلااموم لیکشتو بیک لوصاهداب هنولسا تاون یولساه

  تایجرب هدرصع یحوا ايو یجزوقط كلوب «قيمع قیقدترب نايدبا ارجا هديابب .ردنکد هب اشم هل ات

 15 .ردو دکمر دنا ل صاح تعانق هئغيدلوا شملزايزدئف رطسئو» هتخاسرب ءردتقمريغ «لهاحنان ولو

 1 "۰ ردهدکملیا دسأت قعانق و هدیسام ولو كئيرلدهخسن شازاب لوا ندرصع یجرب نوا كباتک
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 ۷ لوا باب

 قاسيا هدنسهدالبم ةئس ۱۹۵۸ هعفذ كليا رکف و نالوا شلدیا ناسرد ندنفرط

 ۱۷۲۷ - هرک وصهنس۷۰ اه ندنو ب هددعق د یجنکی او < [ Issac Vassius [ سویساو

 ]١[. یدلوا ضارتعا راحود ندنف رط [ 7761016 ] رادیاو ىنلؤم ته جرات هد

 «یدازوا نوزوا هرخ الاب هدنفح یأشنم كنهرابغ ماقرا كرك هتاضارتعاو كرك

 تایحرب هدامور هدنلئاوا یرصع یحتلآ كدالىم خم رات « بيس هتاشقانم نلک هعوقو

 شمزای هدنتحن ییاونع [ ۸۲۶ عومرسعا126] كفوسلف رب هدنمان [130800] سئو نانولوت

 یدایمالوا دوجوم [؟] كنا رقف یخعل هدنشاهن ىمالوا ”هلاّقم كناتک هسدنهر یییدلوا

 ىنغيدلوا نويروغاثيت دق یرادج وم ىتيقح كنه یعماقرا سویساو ارظنهنارقف وناعقاو

 هصاخلاب ىنةنقدترظن گهر هبیرلبا اهد هدصوصخ و رادیاو طقف ؛ یدلبا افتکا هلياراطخا
 ۱۷۲۷ هبل ااموم هققایف . یدتبا طبر هتاراشا نانلوا ریست نسا و نالوا ررحم هداروا

 یمهلاقم ىجنرب كنباتک هسدنه كسو هدباتك رب ییدلبا رشن هدغرماتیو هدنسهنس

 یراقدلوا هدکلا لامعتسا كارابلابوروا ًادانتسا هنارقف رك ذلاف لاس نانولو ررحم هدنتاه

 مدنفا عا كس و و؛یخردلوا لمعتسم و مولعم هدننام ران ال مدقم ندراب ع كماقرا

 سکعلابو ؛ یغیدالوا ربنلدنه ايو رلبع یدع-وم كنمروك ذم ماقرا هرزوا هجو ىنيدلوا

 : کملوش .یدایا نایب یفیدنولو شلدیا عارتخا ندنفرط نويروغاثيفديدج كماقراوب
 هدنسهناخبتک یتونفلاراد [۸16001/] فرودتل آ كنماتک رک ذلافلاس كسئوب هملااموم

 نان ولوا لش يآ هدحورب ىراتروص هدنس هک دق خش 1 ناولو ظوفح 4

 1 © > هک وه رد م 8 2

 یراکدلیا لامعتسا هذهةلاخلا هارلبلایوروا هناراشا وبو. ؛ شا فداصت هتراشا زوقط

 رافوساف ناشد نو روغاثفدیدج هدهزرحمتارقفوقرهقابهب رظن ىسهميدق لاکشاكماق زا

 كنهروک ذه لاكشا كردهلليا لوبق هدیتماشم هنلاکشا كماقرا یرلکدلیا لامعتسا هلئشقو

 . یدیا شنا مکح هنغيدلوا نوینانو یامدق یرادجوم

 ندنساضعا یسایمداقآ زسنارف هلجزاوهدننابمیس املعیامز یضارتعاو ك وساو قاسيا[ 1
 زوفطول هیلاموم هکیدلیا دیلوت یسح هينانوي تریغرب ردقوا هدنسهلصوح كن [ 111161 ] كوه
 لکش لد هدهحرد قجهباغاط طقفو ینفیدلوا ترابع ندنفرح یلوا زوقط كيسايفلا نانو كفر

 . ىدراو ردق هناعدا ینغیدن ولو شقرا

 E لد د ىلودج روغاثيف هليا تراشا او فرح زوفط هدنمان سپآ .تارقف و [۲]
8 

 و ردنیم ىنغيدلو ا يعارتخا زنا كيوي روغاثف یسارحا تاباسح هلس هوساو لودح وز
| 
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 هب رع ماقرا

  IEو ۳

 که دنایضاید رات طقف .ردقوب یرلهص وص2

 ردلکد یاسا ندو هد یبیه یرلتم دخ .

  ۳هلبا یامدقم كاهینانود مولع رلبرع .
 لوعاو با_سح معو هلمعتسم ماقرا رب

EAE1 | «ردراشملب !لاصياو لقن  

 )۳ - لون

 ۲ یدیولقسن آ - دناغ ]

 ۱۳۲ 2۶۱ لاقتنا ندرادقرش هلق كنه رابغ فورخ هلرکید ریسک « هلن
 'اقايلابوروا مولا :هک هلبوش .ردشملا ینلکش همهم "هلثسمرب هداپوروآ هرصعالوص «یسهدام
  فورح «ماقرا نالوالمعتسمو فورعم هليمان [ 011۲۳6۵ 222068 ] «هيب عماقرا» هدنش

 ق للمو یأشنم كنهروک ذم فورح هلسالوا ترابعندنسهع ومطم لاکشا كنه رابغ

 موزل هنسا رحاتایرح و تاقفد  ندرظن ةطقن رب ىخح رات فرص - هدنقح یاقتنا تروص

 . ىديا یییبط ىسهملوروك

 كرا ص» : هحش نانولوا لاصحتسا ندتا_ةيقدت ناسلق ارجا هدما لوا هدباب و

 ىرلكدليا حتف قردلا نددنه یک یرارکید یعاقرا لاكشا وب ىراكديد هبرابغ ماقدا
 رتسولی-یجنکیا هرخ الابو ؛ندنرلاملوا شقا ممعتو ريشن هدنسهعطق سلدنا هل او هدکلاغ

Silvestre 11 [ ] هدهبط رق ايو هيليشا هدنکلحنک [ 66:66 ] ررژ نالوا اياب هليمان 

 فهروک ذم ماقرا لس فوقوسک هللامعتسا تروصو ههیدنهماقرا هل انمو و لیصح

 لاصباو لق هثنابم یرلتلم ناتسرخ بر ورغود هننرخاوا یدالبم رصع یر نوا

 3 ۱ . یدبا ترابع ندنساع ولو كفل .

 0 نالوا لتعتسم هام راال ردف هنطساوا یدالبم رضع ىلا نوا هتشا

 ربتعم هدندز یعولع نيخروم ايوروا هدنقح یراششا رک , روهط كرك كةر ص

 [Vallis سيلاوو ندنن ویضایر زیلکنا Lb .ىديا هدزك يه وب « بوم رکف » نالوا



 "۹ لوا باب

xrهبادنهلاکش | رکید هدى رللکش كنب راددع جوا هلا ییا قرش لها [راتعاند رصع  

 لامعتسا هددطقن رب ًاضعب نوجا هنارا یرفص هدآراتعا ندرصع یحزکسو ليدبت هلبآ
mr 

 هليراديعضو تمبق هیورضود ندوىغود هیرابغ ماقرا كرك , هیدنه ماقرا كرك < 2۷

 فورح یسهحقجا اهدا ؛ندشلا راسا ه رغ نداروا كرهدبا لاقتنا هراملق رش رارب

 . ردشمهعا لاقتنا ندر رب 8-5 ندقرش هب سغ بر



 هیفاب راثأ : 1۸

 ”نديا ممعت هرخ الاب ىلامعتسنا هدننایم نویقرش كرفص هک ردمزال كالوس هدقوش
 نددنه لاوحا رک ذلا فلاسیورببهققلاف .ردراشملا ند رال دنههنب راہاق رش ىنكشهطقن

 ۳ ادال یسامانالوالمعتسم هدرابلدنه رفص [9] هدنناتک نالواثحأب
 هوالع ینیدلوا كعد هطق كمسا یاو هر وص ندک دتا رک ین راما «ءاک» < «نوش»

 ٠ هد ىلكش رب كرفص لوا قوح كب اد کلبو - نامزوا هدرامل دنه هدول هک رد شما

 تامحر هدیدالس رصع یجنکیا نوا ندننوضایر دنه ندفرط رکید . ردلملد هنغیدل وا

 . ینمسق یجننکیا كتايلك ىتيدلوا شمزاي [۲] هلیمان «یناموریس - اتناهدیس» اراقساب نانولوب
 یتکیدلرتسوک هدهلبامرت اد كوحوکرب ايو هطش رب كرفص هد [۳]) «اساف  احنودنديا لك

 . ردشمتا عرصت هدنباتک یهدنمان [4196073] قوربلوق ینکیدتا نایب
 هما حات هسا رولوا كجملبدیا هصالخ داوم نانولوا نايبو طسب ردق هنآ و

 : رونولوا لاصحتسا

 ۱ « الوا
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  2 IOو رم م م ۳

 هدنطساوا ىرصع یجنکیا كن رحم جرات هراثاما سم هدیسکیا نه كنسهب زابغ لاکشا

 زکلاب رانامز وا ندرلنوب - و «هدننب هقراشم هبلوا لاکشا طقفو ؛ شما لاقتنا نددنه
 هراغم هدهسان لاکشا - ناولو ىلقرف هحیلاکشا كنبرافر زکس « ىدب « ىلا « شب

 ۱ + ردشلوا عياش هدام

 لصالایدنه ىسهفاك كماقرالاكشا نانولوالامعتسا هرزواكعا هنارا یراددع هتشيا

 فورحو ايو «هيدنهماقرا» ندر, هنسکیاره كرلت و ةيمالسا ىاملع روهمج هک ردىن هنسالوا

 ینلدناللوف كقرشلها ىانون ء لامعتسا هرخ الاب طقف . ردراشمرو ىنمأن «هيدنه

 «هراغ فورح » هدكماقراییدتبا لامعتسا كبسىغ لها ندنكيدتيا رصح هماقرا لاکشا

 .ردشملوا بيس هنسهملسد

  کیدلبالامعتسا كبرغ لها هلبا قرش لها هدنلئاوا یرصعیجنجوا كترجم « اينا
 ارخوم نكيا راو: قرف هحشرلددّع زکس «یدب «ىتلا «شب زکلاپ هدتب ماقرا لاکشا

 اذ انو را تخار هاو کدو هل ی 1 ۸٩
  ردهنسانع« «كلسم "یدایم» [510013118 - (01101218111] یاموریس اتناه دیس [۲]

 . ردکعد « روذجلا باسح » [ زو - 09:118] اتیئاغ - اجو [؟]

 ۱ هليماقرا لاكشا



 EN لوا باب

 ىنرلددع جوا ,ىيا هدننامز كنينوريب هک وب لاح .یدیاشعا هدافا ینخیدن ولو تی رالز وکلا

 - هرزوا یتادلوا ۳ ید مات یدک ماقرا لكش ناتولوا لامع" سا نوح ءدافا

 . ردنرابع ندنرلتروص ۳

 لامعتسا كنه راغم هلبا ماقرا لاكشا ی رلکدد هر دنه ماق را هصاخم اب كب و رش هتشا

 <« ىلا «شب هدرا لوا ندنافالتخا نالوا ذوجوم هدن_سورا هنرايغ فورح یزلکذت)
 کیراقو كنيمزراوخ ىيدتبا لاقتنا نددنه یلکش ییا نه كنيراددع زکتس قدا ٠
 نالوا لمعتسم هدقرشو برغ كنبرلددع جوا هلیا کیا یک ىنيدلوا مماظ ندنتهذافا ١
 ؛ترد رب یقابهدلاخو .رولواتباث هلداهش كننورب ینیدلواهلک ندناتسدته هدكنبرالکش

 فورعمولمعتسم هدقرتشدلرک و برغكرك ران و هک ربلاق ماقرا ندياهئازا "ین رلددع زوقط

 ."[۱] رد هرزوا ییدلوروک هدهل وا یرالکش نالوا ۱

 هدنکم 0 و هنعندلوا رب هدا یادتیا هد كنو هحالك هن رقص كماقرا عون ییاہھ /

 رفص هدهضایر هغ دق سک نالوا شل زاب هدب نعو قرش کنوح . نصب دیا همش هنغیذن ولون

 شلدیا لامعتسا هطلرب هنیرب رفص هدقرش ارخوم امقاو ردك 4 ادا 0 |
 .[9] ردهدقم واوافداصت هدران | ینضمنالواشلزای ءرکو صندرصعیحز کس اكوب هددشتلا

 01 هجورپ هدنسه2 او کب كنس دنهلا باسح ىف اک هققط اف

 ۱ :: ردءهدکلدنا یفداصت .هيمرقفوب |

 ههم سم ی هدنقوف كندر رب هج هلو و روملیدا عضو ید ۱ هر نوا کمادام 20

 مراد لوخ وک ر هدنلکش 0 هنف زط كوا نوا ق قیرف ند ١ یو ءدلاع و« روكا

 یلاخ كانسهبص داحا « یسهفیظو كتراشا وب نایالوا یسیددع تمیق هكردراشمتا عضو

 Cs ردت رابع ندکمرتسوک ی شیدا

 ه یعزراوخ هرزوا ىتجهلوا نابنسم ندهرقف نانولوالقن ًانع یسهم رتم تروص هتشنا

 رک یک 0 - یر وك رالکع ابو - یلکش نالوا لمعتسم هد رابل دنه كرفص هروک

 ىنغيدلوا لمعتيسم اهد یلکشرب ید كرفص هدف رش ىزراوخ E .ردن رابع ندهر اد 7

 .یدازمنکخ ندکل و یک فالتخا ی هدنلاکشا كماقرا رکید ہد یل وازم همش «یدیاهسروک

 ردنا E نيقاي كي هسیا یرضاح لکش ٤ کەدز 5 لع ىميدق ب كنقر ترو ۱1

[r] ۱هديأت کر ار نفیدل وا شل زا هدزاربش هدنسهنس ۱ كنەكبوو كرك هقيقملا ىف » 

 هرزوگ هک هدب رلبا .ردشلرتس وک هلتراشا 0 اد رفص ادم حي نان ولو هدلوئاتسا 5 1

 تاسح ردي هيهجنلك هبیرش 0 یجنکیا نواات 2 هدئاكش ىفر شب" ب دمتم كرفص هدزب

 . ردشعا ماود هدن ربات

1 2 



 هيقاب را ۹۹

 ایر رصع یحنجوا ىنعي هدننامز یدنک ندنسهدافا وب كنمزراوخ .[۱] ود شميد

 ا رکید كنيراشر زککس « یدب « ىلا « شب ندهیدنه ماقرا ندا لاقتنا هقرش هدنرلادتبا

 ؛نالوا ساسا هیهعوبطم ةخسن وب فسأتلاعم هدهسیا هدقمل شالك ۲ ىنيدلزاي هرزوا لاکشا
 نانولواتحندنغیدلوا د وقفم راکش نرتسوک یتاعونت هلباهلهعتسم ماقرا هدهجرتمهخیسن هناکی
 "ودنرلهناخبتک لوسناتسا قحا .ردشمهمهلبدیالصاح فوقو هنغیدلوا ترابعنده كفالتخا
 ' .ماقرا کهدراباتک شلزای هدقرش هدیرجم رصع یحتلا و یحنشب هدناقیثدت نلیدیا ارجا
 ۱ .قرف رب هلو هدهدنش هب راغ ماقرا نالوا لوادتم هدب سغ هدر رات وا هن هللا هيدنه

 ۶ ۰۱.۰ ۰ + هاراتو هدهسفرش بَتك شلزاپ هدرارصع وا هقيقلاىفو ینیدنولوت

 نیو اکی ۶ 2:1 + 6 ۰ كورا ماقرا لمعتسم هدنرف کو لاخو

 كفالتخا ىيدتسا كما ثحب هدنسهرقف رک ذلا ف لاس كتمزراوخ هيلع ءانبو شلوروك

 .[۲ ]| + ردشملشالك 1 یدلوا ترادع ندو

 ' نانولوالامعتسا ندنفررطیراناملسم برغو قرش كنبراقر نكس «یدب ءىنلآ «شب
 .هدوا هک ربلاق اهد هلئسم رب هرکوص ندکدتبا هاظت هلتروص ون فالتخا یهدنناس ىلاكشلا
 1 جوا «یبا هرزوا ییدلور وک هدراباتک نالوا ررح هدقرش هد رصع ىجن د رد كليو ىحاشب

 . ردساعولوب هدنتروص ۳ ۰۲ ةدزت ینجهلوا هدنزرط 3 « 9 ًانرقت یرالکش كسراقر

 لاکشا ارخّومو یفیدلوا لمعتسمیمهب رابغلاکشا هدق رش.دصالوا - كقرییاوش تک و

 قرشتسمهقبقلایف .ردباتابنایتکیدلدیا لوبقیرالکش ۳ ۶۷ هنبرارب قرهنولواكرتهروكذم
 - ییدلیا یهاظت هدندناقفدن نلیدیا ارجا هوساتساو - ییدسا ناس كنکیوو ريهش

 .هدنرهخسن كزاباتك نالواشازای هدفرش ورود هنیرخاوا یر رصع یجندرد هرزوا

 ,ىيدلدبا لامعتسا قيرفت الب هدكنراتروص 3 2 ات نوحا هارا ىتراشر ۳ ۲

 ردشلوروک
 ۳ ییراقو كنمزراوخ :زرتباكما بلج یقدرظن هرز واب هطقنوت

  نددنه كسرابراغ لکش 3 « 2 نالوا لمهتسمهدقرش كنم راث رجواو ىكيا هدنرصعیجنج وا

 اهني هدكنیوص ۳ ء ۲ كران وب هروک هننایب كتينوريب یکییدتیا یهاظت ینیدلوا شمت لاقتنا

 م 'امرزوا ییدلدباناس هبسانلاب هم وا _ یورک :وح .ردەدةماشالك 11 ینلدل واش هک ۰ ندده

 كراو هدىرانالوا لمعتسم هدنْش راناملسمو ىنغيدلوا عونتم كب ك ماقرا لاک ا | هدرا ل دنه

 رگ : ۲۵ هن : هعوبطم ةخس [۱]

Aor ككئايزآ لارو رو. رد شعا قی دصت ید هکبوو قرشتسم هل وا ًاتاذ یهح و [YJ 
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 1۵ لوا باپ

 ميلعت « طیضو دخاو 3 ارجالاعيرسو زح-ومذلا «باسح لوصا و . ردشلداعیسوتو طب

 تعار هاب اهداعل اقوف بیپ د ىهدرابل دنه هک ردلوصارب نالوا ۍالوق كا هدنص وصخ ملعتو

 . ردشعد « رذبا تاالد هندوجو كعارتخا

 ماقرا دارك رالفرش روا ینیداشالک 1 نديامدقم ناب ولوا ليصفت الابهحورب هصالخ

 لكد هدنطساوا یر رصع ینکیاو ؛رلشما ندرانلدنه ی یضو بانسح كرك «هرضاح

 .ردراشم الشاب هلامعتسا ین یدنهپاسح هليادي دنهماق زا هدنسلا وح و دادغل هدنرخا وا هلسهسإا

 77211 ی ی كح بي يب O د تنبت 1 باو 58

 هج رع رثادهباسح هدن دم نک ر دقه. هجناکهنتفالخ دهعكنومأم ندننامز كر وصنم ف سأتل ا عم

 كلياش مل زايد ىع راده یدنهباسح هکنوح .ردشمامهنولو' سرتسدزونه هاتک ر شلزاب '
 باسح یفباتک» كنبمزراوایسومنیدمم هلادبعونا.هرزواییدنلیوس هيساناابهددش و اءرثا |

 .ردشلبا ر_ رحم هر زوا یصاكن ومأم هقللح قو هل ااموم هک ردساتک یهدنمان «یدنهلا

 هرکو ص ندناتک یهدنمان «هلباقلاو ربلاباسحیف رصتخلاباتك» یمزراوخ یرثاو اعقاو
 هنفیداوا شالا لاک !مدقمندنسهب ریش هنس۲۱۸نالوایافوخغ رات كن ومأم هدلاح یه هدهسلا شم زاپ

 شهم هلی دي اف داصت هنس هن ع هخسف تانساتکب اسح كنم زراوخ ردقد | و قم ا .ردقوب همش

 یماع ولو شلدبآهحرت ههحسال هدنهاشا رودایو تاملطرود كنايورواكروك ذم باتک و

 نبا نام .یدباشمامه و وا بایرفط هد ههم رت رب هل ود ردفهتف و نيفاي هدهسا دیا ظ وحلم

 «قرهل وا ئس» رك نایرح « ۲۲۰ Baldar Boncompagıi [ یامموقنو ب راسادلاپ

 ,Algorithmi de Numero] مهم ] هداطسونو رق كن اتك رک ذلا فلاس كنز زراوخ

 فدک دنس هب اختك جیک ی :-هح راب رب كنسهخیسن نالوا وك دیا هم ر هنااا

 [ Tratti d’aritmetica publicati de Baldassar هدامورهدنسهنس ۱۸۵۷ و ؛شلبا

 .ردشعا جرد هنیدلج كليا كناملک ییدریدتا برو عبط همان Boncompagni ز

 كنروک ذم ماقرا یعزراوخ هدنسهرقف رب نالوا اع ههیدنه ماقرا كباتك و هتشيا

 : هدهحرتم هخبن هقيقحلا ىف .ردهدكمجا ناس یتیدلوا فالتخا ىضعب هجینلاکشا .
 :ردیآ هجورب یاکشاكراد و ك ردراش ۱ عضو فرح زوقط نوجا [۱] كن و رال دنه 0

 ىجن زكس «یجندب «جنتلا «جنشبءدفالتخاوب .ردراوفالتخاهدنلاکشاكمافراوب ,طقف ه١
 ىددع ررب راتراشا وب کنوح . ردقوب یروذح چیه كنو هيفام عم < رددناع هراشر 27

 : رديراع ندرلن وش هدفالتخا نالوا ه1 اكشا 3 رلردودكمجا هیارا 0
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 هيقاب راث آ ۹
 دع

 توت كراو سش و ىراثوب هروصنم هفيلخ كرهلك تاذ رب فقاو هيهفاتخم »

 رو < یدلنیا مد باتکرا ىواح ىداوم ركيد هاشم اکو و ىجور علاطم هلفوسخو «

 نالوا شاديا فاحناهنمان [ رفيف ] نددنه كولم یتاجردنم كباتك وب نالوا لكشتم ندبابجاق .»

 هتیرزوا هققد ررب كرانوب هداروا طقفو ؛ ىنغيدلوا شما جارختسا ندباتك رب »

 و هجرت هر هک رع كياتک و روصنم هفلخ .ىدليا ناب هدىغيدنولوو شلدیا باسح »

 دلا فلات باتک هدر هروک کوهرزواقع ولواذاختا ساسا هدنقح بک اوك تاکرح »
 نمحنلانب هدهلااموم هلکشا زومأم ییرازفلا مهاربا ندم هشيا ویو ؛یدتیا سما »

 یسانعم قلك هلك ره دنس ١ یدلبا رب رحم یاتک نالوا فورعم هلىم اب ربکلادنه دنس و

 1 ردکعد [ هدیا تکم | هادلاهد » -

 تام ولعم بس ندنناحردتم كیاتک و املع نولو ردفهننامز كنومأم هغلح هتشا »

 . هژراصتخا یو یزراوطایموم نب دمحم [؟] رفعج وا هدننامز كنومأم . ردراشع دیبا »

 1 Ee هبلومعم جم زوب مدهبمالسا كلام هدهرک وص ندن وا هک یدلیا فلاتر وشم حز 2

 ' هدليداعت هلبا لمعهد هسبا ىدا سسأتهنیرزوا دنهدنسیاکرح طاسوا یزراوخ هدحزو »

 ۱ EE سونملطت هدام كسمشو ىن.هذم سرف هدایداعت : یدلیا فارحشا ندوب »

 نالوا لاد هئفعض کهدهسدنه كفل وم هدياتك لصا هلااموم هقشابند و .ىدتيا بيقعت »

  :یدلبجرد هنیشزوب كره جارخیتسا هده رقت لوصا فلتخم یفاک هب هلازا یب هي دب یایاطخ »

 . ناسحتسا قوح كب یناتکوس كنمزراوخ «نامز نیمحنم ندبابقعت ینکلسم دنهدنس و

 "نالوا لوغشم هلساسح تارا لیداعت [۳] هک رليدليا هراطا هيهيمالسا قاف | نوت و ها

 0 « . ردشالوا طقاس یتا كر وک ذم 2 5 الا ةديدتع رادسمك د

 Es ے رات ًارظن هنتاق.قدت كن [ Wepcke ̀ کیوو ندنف رشتسم یهاشم

  يدم دنه نالوا روك ذم هدننروص رفيف یمسا هدنرب كنئتارقف نانولوا هجرت هدورافو

 , ب اهاربد افرك امارب هدنتموکح دهع كنو هك رد [ 016-۷2۵۵ ] اقومایم ايو

 ۱ فلأت | هد هب دالىم هنس ٩۳۸ و هب رم هنس ٩ ] ی ایک یهدنمان « اتناه دیس ب نوم

 Cn ناک هدادغب هدنس [ هدام هنس ۷۷۳ ] هیر هنس 165 هدلاحو . ردشملا

 شا سابتقا ندنرثا كناتيوك  اهارب یتاجردنم كباتک یکیدتیا ميدقت هروصنم هفیلخ
 1 , ردندنالاتحا بلغا یمالوا

 ' قدبا لاقتنا [ ءرامالسا ] هزب ندهیدنهفراعم » هرکوص ندنوب ییحاص اکا خيرات
 | ندنفرطیزراوخا یسوم نب دم [؟] رفعج و اهرخ الاب هکر دد دعا | باسح هد یر ند راش



 * ۾

 ۳ لوا باب

 «نالراش هک ردنل هل دیا لوق یدل وا فقاو هدهنلامعتسا كرفص هلا هدنه ماقراو هب یدنه

 قيديوقلا تدمر هدنرهش لداشالسک | یه و هللدصقم عالطا بسك هبهیقرش فراعم

 نط رب و اعقاو . نوسلس هديا لصاح فوقو هيىدنه باسح هلبأ یدنه ماقرا «هداتنا

 .ندراو اهدهقسن ورب هدهب روا فانا او ل ب كنهيض رف و هد هسا ت رابع ند هض رف رب ايو

 برع كردي وخل ادي ارح مال امت هد فا رف ردق هنامزوا كنامراشهقينو جنكيلو

 د هق ڈا ندب و ,ردیسالوا ش اما 2 را هخسک ندم کی ۱] اتفوت هنسهح-۶# لوصا

 ته نالؤا روما« هلق هن e رب رؤريفراعمو رادمانلا كبرغ ىنعيانصو عيادب رانآ

 ۹ كنهسفتك رب هسا ال واجه ايو. ل ناوي ىضعإ 191. فراش هصاللاب هدننابم ترافش

 . ردراو یر هسادبا دع ندنالامحا بلعا سکعلاب لکد ندان هد یساع ولو

 هسا وا شاديادع ترابع ندتساور ايو نظر فرصو شءةمللدبالويق هيض رو ون تاب

 هفلخ هدوا . رداکد نم كما راكنا یو هک ردرا و هے رات هم 4هفو ر كيد هل

 هضاير'بتك یضمب هملاراشم ةفيلخ كردلك هسميك [چاقرب ايو] رب نددنه هدننامز روصتم

 داقمل ا مظن 6 یی وم کین حرا ىفهيح رات هرومشم همقو و .ردسالوا شما مد هشه و

 فای هد ی درج 2 لاتسح فورعم :هليمأت یمد الانا یحاص كريك جد ی هدنمات

 5 ردشعا هب اکح یآ هحور ا

 هدنتفش قاب [ اشاه ديس ] دنه دنس « نددنه _یدنسهنس ىج ٠١١ كره مع ران «

 هب هج رد فص ندهجرد فصن و « ههاسح لوصا ناب ولو دنا و كنك ۳ «

 لوصا هدنصوصخ باسح یک اوك ليداعت هليساطساو رالودج شلدیا مظنت هروك »

 ردقهنامزوا ندنفرط [0131161723806] نالراش رلوجلوا نليثد ىرلهحسمم زسنارف مدق [۱]

 ثح هيلااموه یرلنو هكردرلو+ وا نانولوا لوبقو عضو هئيرب ىرله>سمم كرللامؤر نالوا لمعتسم
 «عبصا» هحسم ىرلكدليالوبق نوجيالوط كرلب نع .ىديانشمتا ےمعت هکلام هلخلاب نان ول وب هدنسد رادا

 هد هسي د| سس و٥ هنيرزوا عبصأ هلو هد یس هحس# لوط كرايرصم ميدق اعقاو . ىدباس سّؤم هنيرزوا :

 هیسابع تفالخ كرلب رع : هک هليوش . یدا ىلقرف كب ندنعبصا كرليرصم الوط یبصا و دارلبرع
 .ىدبا ترابع ندنفبلد دیلاق هب زا ین ۲ نالن وق [ هنطب نطب ] هناب ناب عيصارب ىراكدليا لوبق دو

 یيدتا لوق كالراش . ید شلدا رابتعا یخ عارذرب هد مدق ییاو مدق رب عصا کیا نوا.

 نالوافورعم هليمان «ىدقسرا» [160 de ۳۵5] ايو [ 1501-011-2160] « یدقلارق » هکم دق 1

 مدق و . ردنرابع ندنفصن كعارذ نانولوا لوبق هدننامز هيسايع تفالخ ندنفرط رلبرع رد وز او

 ساورب هدمدق ییا یک ینیدلوا [ ]ع16 ] طخ کیا نوا عبصا ریو [ 01ی٤ ] عیصا ىبا نوا ۲

Toise1 |یواسم هس « هوطخ » رب كرابرع امام هنيا و « یدیا روسدبا ليكشت جالوقرب 5 [  

 كن هب رف نوم RE شلدا ۳ هئيرزوا هس رع ةحسمم هدرلنوا هحنلک هرل هج سم رکید .یدیا ,

 ] هنولوا تءجاسص هدلح یحنحوا نالواثحاب ندتكه 2 ىنايضاير سوماق | 7
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 هيقاب را 1 4

 هنس ززوا یددع نوا كد وقع هدننام یس همان ما وقا كده كیا رلا وبا ¢ ا

 ارا ىتىھام كن « یدنه تاسح » قاشا ىنيدلوا شمروک هدنص وصخ یمهلدور م

 كن هحلاتسدنه كنتفک 'ىءهملديا داما هدعاق كننددع نوا هدمفقر و دادعت 3 ىكيدتا

 . ردهدقماشقار همش هدهنغن دلوا مدت

2 

 يب *

 ظ ارجا هدیاپ و هحنلک هتلاقتنا .تر وص هرامالسا اه مت ر رت لوصا هلا هيدنه ماقرا

 لدا لاصحتسا ماش df هحور ندناقفد و تایر نی نلیدا

 روك ذهرصع تیاهنوهدنطساوایرصعیحنکیا كتر «هرامالساهبدنهمافرا قالطالا ىلع

 وضود هنيرادهنس ۹۲-۳ كنز کنوح < ردك رک هسا وا شما لاقتنا یهدنربخا فصا

 هلتهج یراق دلوا قالم هرايلدنه كرودبك ردق هنیراتهج لاش كناتسدنه یراودرا مالسا

  هردیعط یرلالوا سرتسد هننامولعم ىذعل كدنه كرامالسا هرزوا قالوا ىرثا كناقالموب

 ” نوجا نيل ر كتاذرب هليتقو هدنمان [ 1601800 ] ناع «یر ندناتداح ندیادسآتیرکف و

 ۱ فارس « كنالراش روطاربعا هرزوا ييدتا تاساو ناس هددرطخم رب ييدليا میده هنشناد

 شما دارإا هيباسح لئاسم ىضعب سسؤم هنيرزوا یلامعتسا كرفص هلبا هعست ماقرا هنقلخ

 . رديساملوا

 ۱ 5 هعفد كليا هدنس [ هرم هنس ۱۸۱ ] هدام هس ۷۹۷ نالراش ا

 "هس راتماقا كراشنارف هدنيط سلف ضرا كروردن ول ترافس تايهرب هسد زر دیش رلا نوراه هفاخ

  هتسوسأتهناخ هتسخ هدرب هارت انه رپ هدسدق هدداسوب و شلع | سالا ند مل اراش م ینس هند | ءدعاسم
 [ هدنس هب دالامم هنس ۸۰.۰۱ وای رحم هنس ۱۸۵ | هرک وصهنستردآس زن ندن و .یدباشاواقفوم

 نرتک نایادهو هل ىدبا شالا لاسرا [۱] ایاده ىضعب هنالراش ”ةلباقم هددمشرلا نوراه

 E /] هرج هنس ۱۹۱ ًارخؤم .ىديا شال ويق هدنرهش [17:66]ءروناناملراش یتثیه
 ۶ یایاده ىضعب هلبا هثوع.م تيه رب یجنکیا هنالراش هيلاراشم ةفيلخ هدنس [ هبدالبم

 ا هدتنایم اياده کیدتبا مدقق هنالراش كنهنوعم تئیهوب هتشيا .ردشلنا لارا اهد
 تالا تبا هدنقحو كجهدلشبا هلبامظنت یتعاس ویو یسالوا دوجوم كنتعءاس- وص رالاج
 كنهمسک و . ردلکد لاعحالادسمت یماب ولو كنهسمك د كح.هلس هر و همزال

 )١( هيدر لیاشالس 4 كلذ و و یفیدن ولون ليف رب هدام اياده و یرلحم را كيرف 00 0

x ۵ بت أ ثا وأ توف من ات 



 5 لوا :بأب

 همش هنفیدلوا ىراج كنلوصا دادعا مقرت هلتافورح هدناتسدنه هدروک ذم رضع

 همئابفلا تاراشا » ندنفرط رلبلابوروا « یک ییدتسبا كعد كنينوريب قم آ . ردقو

 كناتسدنه یرب ندرلنامز سا كيو نانولوا داي ءا [ Notation دتمطمطةو06 ]
 «لمجاباسح » كرابرع یلوصا دادعا مقرت هلبا فورح نالوالمعتسم هذنرافرط بونچ

 هننکیدلدا لالدتسا ندنرئا و كنانابایرا هکنوح . ردلکد هاشم هلوصا یرلکدر و ینمات
 هنلامعتسا رفصو یتیم هتیرژوا ىماسسا هبعضو تميق یمهمانقلا مقرا كرادلدنه هروک

 تمق كفورح هدیاسح نليثذ لمح باسح هكون لاح . ردودكم وروک يق هش |

 .ردووب ین هو

 ء« نوسل وا هدرارب ینیدشالوط هدناتسدنه«ندنسهدافا 7 ذلا فلاس كوري < اا

 كماقرانانووا لامعتسا نوحاهدافا ىدادعا ءىرعود هنطساوا یداللسرمصء قعر نوا

 تاهج كناتسدنه ید نوک و هقشلاف . ردهدکما ققحت ىنيدنولوب ىسهفاتخم لاکشا

 . ردهدقع ولوب ىلق رف ندنربرب ”الكش ماقرا نانولوا لامعتسا هدنسهفلتخم |

 كلاکشا دوج وم هدرابلدنه اقوا لاکشا زمکیدتبا لامعتسا مز.» كور « 9۰ 1
 و هقول ؟ ردسهفراشم زکلا یدصقم ندنربعآ مزب يهدنسهدافا « ردب رالزوک كانا

 ؟ رديملخاد هدهب راغم هد ربیع

 ییدلیا لامعتسا كمالسا ماع نوتوب هلباىريبعت «ماقرا زمکیدلیا لامعتسامزب» كند ورم

 كنهفراشم كققدمرب یک ىنوريب هدریدقت یسکع .ردقو همش هننیدلوا شما دارم یاقرا

 یلاکشا یضعد نانولوب لوادتم هدبع كنه دنهماقرا نم یسهعد ماقرا ییدتالامعتسا

 . ردبا باحنا یسهملس

 یرلکدلبالامعتسا نوجایضو وصون هنیراهفیخت بانک لرابلریمشک كنينوريب < ًاعبار
 هدنرزوا قاریوط كنهروک ذء مافرا ینتمهنسالوا فتوتم هيدكلم هدایزكي یمیسرت كماقرا

 هدیدالبم رصع 3و ر نوا یسهرقف نالوا رئادهنغيدامهنولوا لامعت-ا هدیاسح نان ولوا ارجا

 هدیر ز وا رەت شب هال مس زون ايو نوا هس رزوا دوخایو « موق « قار وط هذيان تنده حو ۰

 ماقرا » و « یراغ باسح » هدوب هک ردبا تاسا یغیدلوا دوج وم یداع قاب باسح

 شم هژاب هدنمات ©« دادعال | ةف 2 بساع لر ا زج رب ناولو هدنداعسرد هد رع ی وا یح ۲۱1 ۱

 ماقرا ت فيك ول هل ردشم ربو ینمات ؛ هب رابغ ماقرا» یخد هماق را نالوا لمعتسم هد رش هدیاتکرم ىفيدلوا ۱

 شلرب و هلیتهح لامهتسا لحم یرکیدو اتم یرب و هنيرلقدلوا فدارتم كنزي ر ريبعت هب رابغ ماقراو هیدنه

 ] هنولوا تعحا ص هئمأت هزه نا ه دل. ذ f ردل لد ر هئغي دن ول و ترايع ندمسا کیا ١



 هيقاب رانك ۹.

 لامعتسا مز .راربد « كا هماقرا رانوب .ردلکد رب هدرت یه هدیلاکشا كل ەس اسح ماقرا

 تلالد كماقرا“اتاذ .رديرالزوك كا كماقرالمعتسمو دوجوم هدرلبلدنه «ماقرا زمكيدتيا
 یقارواك-زاباتک یسلاها ريمشك ۰ زاماق ىتمها. كنلاکشا هدلاح ییدنلب یاعع ییدلیا

 كراون هک راردیا مقر هليا ماقرا عورب هاشم هفورح نيح ايو هرامعم شوش انداع

 . ارجا هدنرزوا قاریوط هرورضلاب ندنفیدلوا فقوتم ههسراعو کلم كعرکوا ین رالکش

 قاشا هدهطقر هدباس> یا وقاهفاک كرانلدنه طقف . ردرالکد لمعتسم هدنایاسح نان ول وا

 هده ص ون هک ردق ون هر رب چیه . ردسهلدورو روا روا كدوقع هدوا هک ردرلشعا

  هترع یهدفرط تلاو هنزح ر هدنوا كئدحاو هم یهدفرطتسوا دحاو نانوو

 ادس صاصتخا هلبا هن_لا كنهفاتخم بنا . نوسانوا یواسم هلثم نوا كندحاو

 _ نكمت ٠ مدیا عبتت هليا تقد لاک ییرامسا نالوا لمعتسم هدننابم هفلتخم ماوقا شمت
 هک مدلوا فقاو هداكوش هدورص ون . مدامروط ىرك ندكللا طض ىرلثوب ردق یتیدلوا

 لوصا و . رارو ديا رارکت یرود یک رابرع اراستعا ندفولا هبتم یسهفاک كرانو

 3۳ را نوا صوضخو 4 وداوصارت نالوا يفارق دا هب هم تمطو اولادك
 . [۲] مدلیا رب رحت [1] هلاقم

 انفلا یک یادلوا هدرلم انو مدقو هدرلب ع الوا ندنسهدافا الاب هحور كسورم

 ۱ هحاتسدنه كل وصا كلبا ليكشت لمح ماقراعونرب هل مدیا صمصخ هددعتمق رر هنفورح

 راطقا كات دنه ءىزوسو كننورپ کلب . ردنلمالوا بهاذ هنغیدلوا لو« ًانلك

 راطقا [ هدنرلادتنا یرصع ىج ر نوا كدالم خم راب ] هدنساسا یتحاسو رود یتسهلامش

 ماها هزي یغلدلوا شفر هنمکح یسنم ینم هنننک و رتم ثالوصا رب یک و هدهروت ذم

 ۳ قردان انابيرآ نانولوب تابح رب هداستاب هدنرصع یحنهب كدالبم کنوج ودل
 . هدزوا ییدلوروک هدنباتک رک ذلا فلاس ینیداوا شمزاي هرزوا یلاسل تیرقسناس كنمحنم

۱ 

 . رد هلاقم ولورصوت ۳۲۵ هد ۱۷۷ : هفیح هد دلح یر ۱]

 ۰ نا 6و لجلا بیل ر ىف انفو رح لع ه رج اک باا نم اش مهفورح ىلع نورج ا وسل و ۲1

 دوخام نحت هلمعتسن یدلاو ( كنا ) یم-ی و باسملا ماقرا كلذك مهعاقب ىف فلت فوراروص

 قاروالل نوقرب ربمشکل هاو ىلا-ءلانم اهاروام فرع اذا روصلاق ةدنافالو مهدنعام نسحا نم
 باس ایف لمعتسیالو ةلوازلا ةرثكو ةداعلابالا فرمیال نيصلالها فورکوا شوقنااک ىه ماقراب

 دحاو الا هيف ةترنم اف راشءالالع هدوقع بسانت وه باسحلاىف مالا ميج هيلءقفتا او بارتلا
 رفظ نم بارلا اسا صا تعبت دقو اهلبق قلا دحاو فاعضا ةرشعو اهدعب ىلا ادحاو مع

 طلا مالابو بوصالا وهو برعلاک فولالا نم اهیف نوعجرب ميتدجوف تاغللاب نیصتا مالانم هب
 E , ةلاقم كلذىف تدرفا دقو هبشا



 6 4 لوا باب

 راشعا نام ق الاب نویضار روهه .ىغيدلوا لصالایدنه كنهيرانغقور> هصالخ
 ی أشنم كقرف یهدنام هراغ فورحو هلبا ماقرا نالوا لمعتسم هدقرش هدهسإأ

 برع هلا قرشو ىنغيدالوا نولوا دنه یادنم كماقرا عو کیا 0 "ةققح یدمش

 ئىزغ اقيقدت وو ؛ هدا قصد ینکیدلیا تأعن ندهر كوالتخا و مچا یاقرا

 : مهيايا ارخا هدنفرط دنه هدرا لوا

 ندنتاح وتف نالوا هجمات دنه كملاراشم ناطلس هلبانشا هب ىوننغ دوم ناطلس

 «تاداع لرل ءا دنه ی وریلاناحرلا وبا ندا تحامس هدهدنه زاطفا هديدم تدم هدافتسالاپ

 ةل وقم نم دنهالام قىقى ںاتک » و اد هتسهعدق فراعم هل-ایداو هیفسلف كلاسم «قالحا

 هدلواتسا یسهسفن ةخسن ر كياتک ون هک ردشم زایباتک ر هدنمات «ةلوذ ص وا لقعلا ف هل ومقم

 ۰ ردظ وذحم دس یس و صو ۱۰ ۱ هدنسهناختشک لير وک

 [راناملسم] مزب رليلدته» : ناحيرلاوبا هرزوا ىجهلوروك هدهظوفحم هخسنو هتشبا

 ل بسر یهر وک ذم فورح رم دیا ضصصح هب د دع تمش 34 هس ر سه كو و رح یک ظ

 77 ینادالوا ر هدنسهقاتحم دالب كده یاکشا كو ورح و ٠ رد رل شمهعا لامعتسا هرزوا |

 ةيدنهلا [ةعستلاددعلاىا] لاکشاو» هدنح هزممح رش ىآهجورب كياتک نك هدیبرغلا مساق نس یو«

 : [ ةفصلاهذه ىلع یا ] اذکه [ دنهاالها مضو یا ]

 ۰ ۰ 0 9 ۰ هه ۲ ١

 3 ةعيكأاا د ذه 1 ىلع 1 وا مهتفاو نهو ةقراشملادنع اهلامعتسا بلغاو ]

۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ 9 

 ۱ 1 مات نمو ةقراغلادنع اهل امعتسا اب 1

 دنتسم هساسسا ىضارخعا كن راصنالا لاجلان کیا ۲ ىلع خيش هک رویلیشالک ١ ندو . دشع د

 ردلکد لصالایدنه نوجا ه رابغ فورح هدوا ًاتاذ .٠ ردضارئءا رب ىلغفل هکاب «لکد اا

 :TIA مليا یضاربءا هيد ريلشد هب رابغ ماقرا ؛ زملسد هب دنه ماقرا هرلنوب سکعااب ؛ شم« د

 كم رغم و نداروهظ هدسا دی اهدب رم رصع یجزوقط هد للدر رکید هنغب دال وا یمکح كضارتعاوب

 كن [ یشرقلاع دمحم نب دم نب ىلع هللادبع نداولا ] یدادصلق نایدیا قات یک یواز ا
 شمزاي هنروپش را کهدنمات « باتسحا لامعا صیخلت » كنانيلازبا ندننویضایر ريهاشم سادن

 ی آه جور ىناوق « داحالاةبتيم یمستو ةعستىلا دحاونم یلوالا ةترااف » كفلؤم هدحرشرب ینیدلو
 8 : رديسةملا ريس

 اهلامعتسا رثكىلاىه رايغلاف رحاب تامسلا ي .. . . . | ةعستلا فرحالا هذه و

 ًارابغ مهدحا اب ناك دنهلالها نا ليقام ىلع اهلصاو ةيشرفاو برغأا دالس و ةيسلدنالا مد :

 ۰ 9 همسق وا ترض نم هدازاامعضيووتسمناك اموا هريغوا بشخنُم حوا ىلع هطسو افي



 هيقاب را آ 0۸

 حرصت هصاخلاب تهجوب ندنفرط یمسق رب ندنویضایر ینحو ؛شارتس وک ءرزوا قاوا دنه

 « باس اعف رصتحا» ی اشلا یواخیسل ا رداقل اد عندة لسا نوضايرهق.قاىف رد دمدنا

 دنس دقم كنسهلاسر ی .دنعأت

 او یوم هب ما اذکه لاكشا ةع, یهو ةيدنهلا فرحالاق ًمدقلاف »

 .يیایم كردهيد « لامعتسال اةلماو یهو و ی EO A E ادکهوا ایل اغاب دنع اتسم

 . ندماقرا ع ون ییاوش هيفامعم .ردشلل وس "ةحا رص ینیدلوا لصالایدنه هدكماقرا عون

 كره رب و یا » هب راع فورد 2 هنن راجت كياو 5 ه ده فورح 2غ هصاخخاب هس اكل وا

E 0ههرا عفو رح » هماق را یيدتيا لامعتسا كن ه راغمو؛ىنةيدنؤلوب شدا قی رقت » 

 ۱ . ,ارحا هدن رز وا نوي وي نوا ابو. ز ون هخب رزوا 6 كلاكشا 3 ىرامدقم ییسهملسد

 . ینسهلاسورک ذلا فلاسكنیواخس هدینیدلواهبانک ندنسالوا شاد الامعتسا هدناباسح نان ولوا

  یفاشلا ىلحلا نب دم نب نيسح ندیا ح رش هلیمان « ةيواخسلانتع ىلع ةيربلابر تف »

 ]9 |[ ردشللا نان. ةوالع

 ینجالبشالک ۲ هدندنمنت نانولوا لقن اع [۱] هبهفبح ریز كنىلحلانبا هقيقحلا يف
 هنباتک ی هدنمان « بلاطماینسا ىلا بلاطلاةدشرم » كماه نبا « یروشنش ٌةمالع هرزوا

 عو ییا سه ی یتلدلوا ش دم زا لم ها »¢ بلاطلا | ةدش ص حرش ف یغارلا ة هيغل 2

 یغیدنولو هک یأشنم هد هادا ره کنوحد یغیدنولوا هبمسآ «هدنهلافورح» ا

 . ریما دسأت

 یهدنمان « را-غل ! لع قف راظنلا ههر د كعاه نا یل « یر ندنساز اتم اءقاو

 نب ىلع نديا حرش هليمان « باسحلاةهزن ىلع باهولاحتف » ینسهلاسر باسح رب ركيد

 8 هدح رش 0 هنس4.مسآ » هدنهلا فو رح 2 هب هب راع ماقرا ىملا یرا-هن الا لاما نب ركب ىلإ

 . [۲] ردلکد دنتسم هدنس رب چیه یضارتعاو ك ملااموم هدةسلا شما ضارتعا

  E۷4هجور هنحرش نوجا حاضیا ىو هدي راق و كني واخس فا ۰ ىلحلا نبا هةية | ىف ٠

 : ردشمزاب هعلاطمرب ۳ ۴

 3 ج رش ىف یروشنشلا ةمالماا لاق كلذك و هو ید عضو امهئمالك نا فصل ا مالک یهاظ : هیش»

 لوالل لاقیف ةيمسقلاب امني قرفیاءاو دنهلا لها عضو اهنال ةيدنهلاب ةيئاثلا ةقيرطلاىا یمستو ةدشرلا

 نومسرب و بشخ حول ىلع اقيقد نوطس اوناك ءامدقلا قال ةنرابغ تيوس اعا و ةب رامغ ةيناثالو هیدنه

 « یرودنشلا ني دع ندلا ءا-مب نب هللادبع ۰ یفاشلا لیحمادم نب نیسح ] « لاک شالا هذه هيف

 1 هن ول وا تعدا سم هل ذ نوجا ىفاشلا ىواخسلا رداقلادبع

 ا. لاكشا یوم «با لا ةه زن ىلع باهولا حتف» ايو ىحراش «رارغلا لع قراططنلا ةه زن » هقينخلاف [۲]

 | ندبا حرش ىنهلا سر. ىنيع هدهسيا شمتا نام ییفیدااوا زم اج يقالطا هيدنه لاكجش ا ههيرابغ
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 هب رابغ ماقرا هر دنه ماقرا

 6 هب دنه ماق را « ةضاقنا یر كيوب هکر د شک دبا لافعتسا ماقرا عو کیا هدمالسا ملاع

 : نالوا روهشم هدننابم قرش لها ىنعي هقراشم هلمان

 ۱ لک را اه 91
 لوادتم هل و هدننش ه راغم هلنمسا « ةيرانغ فورح » ًاضعب ايو « هيرانغ ماقرا » ىركيدو

 : ناولو

SARSد لا زو 8  
 یک یی داوروک ینیدنولوا لامعتسا كنهیدنه ماقرا هدب رغم هيفامعم . [۱]ردن رابع ندنلاکشا
 هلمتلالد هدرح خسن ىضعب هدیندلناللوق  ًاردان طقف  كنهيرابغ فورح هد هدقرمشم
 لاقتنا هرل لايو روا هليمان [ Chiff es جادو ] « هسیع ماقرا » هرخ الاب هتشيا . ردا

 تروص كن ه را.۶ فورحو ماقرا لا نلیدیا لامعتسا هد دم ملاع نوت و ن لاو ندا

 ۱ . ردلکد یشر هقشاب ندنسهمظتنمو هلدعم

 ماقرا عون ییاوب هدهیدق ةيباسح بتک رثك ا شازای هح رع هک ردتقدنایاش یساروش

 یافت كنسکیا یھ نرانو شاديا ديحوت هل.٠ان « دنهلاموقر » ایو « هدنهلا فرحا » "

 ؛ردشمایا داغنا یه آتایبا نوجا طض ییلاکشا كن ه راب ج قو رح یر ندسادنانويضاير ]١[

 « مرت سا ولاهم دو شیب مح مو فلا »

 » مقر وه اذا فاطم و د اظ لكش ءاهاادںو ءاه »

 6 مگ کالذب هو هست واولا و ابن فلاو اما نارفص »

 . هنفرح « ح » ءاح زارب یسیحنکیا ؛ هنفرح «۱» فلا یسجرب كنه را-.غ ما را هقيقحلا ىف

 نبع یسحنشب ۰ هنن هلک « وع » یسجدرد « هنسلصا مىق ± » ك: س ەلک « جح » یسحنخ وا

 یساج کسب کج نانو فال یسیجدب « هنفرح « ه » اه ىسيجتتلا « هن.شاب « ء » كنفرح

 قجنآ . ردببا ثم هنفرح « و» یسجنزوقط لصااو هننراشا « 8 » رفص هتفح شمشپاب هنر رب

 یثرفلالع نسج اودا «فورعمهليمان یداصلف .ندنویضایر ندیاروهظ هدسادنا هدیرم رصع ى۶ زوقط .
 یر قبه 4:بمةموديأ راهظا اما ییلکش كنشر کیا فرح »¢ ۳ 2 هرزوا یردتا نا كنيطسيلا

 هدنلکش « ه » كيفر ییا هدو هکر دشلوروک ینیدلوا ررح « ءا » اضعب هن رب + او ارگ رس ا نمت

 . [ هنولوا تعجارم هليذ نوجا ىداصلق ] . ردينبم هنتماشم هنفرح اي '



êهيقاب رانا  

 ندرلهیدق هررح خسن دوجوم [1] هدنرلهاخبتک لومناتسا كرك « ايورواكرك ینیدنولوب

 : . ردمدقمليشالك |
 كن [؟] یتدرالا طبس د نيدلاردب نانولو تامحر هدنرلادتبا یر رصع یح وا

 یهدنمان « قیاقدلاو ج ردلا باسح ىف قياقحلاق باقر » ینبدلوا شهزاب راد هب ناس باسح

 ۳ هملاام وم هدهلاسر

 ظ هكزكيدبا عضو رفص هنبري كنوا نامز ینیدلوا لصاح قلشوب هدنسضعب كبتارم »

 ۰ ردا تمدخ ههظفاح هدراهنم یرافدن ولو نزسكما رخت ىددع ساج رفص و

 ظ .ردشید «رد دوخايو - ايو 79 هادا ثك رقص

  یتاعونت كم هبنانوب تراشا نورقبموا هديداقوب یسجشرب ندنراشا چ وا وب .هکوب لاح
 ندنسحدب كلاکشا وب هن هدیسحنکیا یک ینیدلوا فرح ندنسحرب كلاكشا نرتسوک

 ۱۳ رامالسا هدرصع یک هوا هدو هجسنلک هتزاشا حجوا .ردلکد یشر, هقشا
 2 ردک رک هسا وا یروص ر شلدا حاسنتسا انو كتراشا ناب ولوا نا یشدلوا لمعتسم

mm ا < 

 دنسهناخیتک ینیرش مءاج خاف هلبایحتملا جز كبساملا سبح نانولوهدنسهناخبتک عماج کب ١73
 دد رحم ردع ىجا آو ئحنشإ رلزو هکر دل ممت مود وج وم تراشا ىنيع هذئعماجلا عز كراش 5 نانولوب

 n 4 . ردندرلباتک شل زای

 . هنولوا تجار هليذ نوجا یندرالا طی نيدلارس [۲]



 ۵ ۵ : لوا باي

۱۰۰۰ ۱ 

 هلک وج وکی نك و و هج هددعتمق كفورح هدوا هحناکهنمقرت لوصاكالح فورح ون
 هدلاح یيدارتس وک هلبا «د» یددع ترد ال2۰ . یدیا تراع ندقم زا CEY ها دقت

 لوصاوت ىا .ىديارونولوا ر رح اذكهو «وس» دای و «دم» ىددع تردق رو

 ؛ هاب» یددع رب نوا الثم قرهالون وق هطقن هنتلا كلافورح هددادعا نانولوا هدافا هرزو

 یک. فرح <« ند و ؛ رلیدبا رامشا اذکهو هدنلکش « ب» یددع ییا نواو هدننروس

 نکن یللا زومردو «ان» رب یللا الثم قرهنولوا تايثا ىرلهطش كرانانولوب هطش هدنرزو

 . ىدبا ريليزاي هديزرط « حيت

 هوالع هنلواكنفرح «غ» ررکت ددع هسياردبا ررکت هعفد اقره ىددعكب قحنا

 كما تلالد هنيرلددع ۸۰,۰۰۰ و ۵۰۰0 یراهدافا «غفد «غهد ميك هتن . ىدبا رونولو

 . [۱] ىديا ريليديا لامعتسا هرزو
 هبا هيكلف لوادج نانولوا مهظنت ًاقيفوت هيهينيتس لوصا یلامعتسا هرخ الاب هتسشيا

 هدرالودج یک وب طقف . ردنراسع ندنوب لمح ماقرا نالاق رصحنم هيهيئاثاثم لواد

 هرزوا كما ا ینلشو هدردق یشدام ولو مر هدنر ندن رلهناخ همان « هقفد « هجر

 كل رایلنان و دق هروک ذمتراشا هک ردراشم لا لامعتسا هدینراشا رفص عونرب هبمالاسا نیم

 . رداكد یر ةقشاب ندنسهلدعم تروص كننراشا رفص یراکدتا لامعتسا هدص وصح

 هنتسوا ءهرزوا كما هارا یفلشو هالو نيمحنم هرزواییدلدبا ناس هدلخدم هققطا

 هد خس هک ئدیا راشعاللوف یفرح [۲] ج « نورقبموا » شملکج یزیچ رب ۶
 هنعاونا یلقرف قوجز ! ندنررزب یک 2 ۰ 9۰7۳۰17 ‹ 7 ۰ ° كنو ەدە
 ۱ ۱ . ردهدقم ولوا فدا

 یراشا چ هنری رفص هدرالودج یضعب شازاي هدير رصع ىجندرد هدقرش هتشیا

 شا بلکی لکش "7 كيوب هدهدراهخسن نانولوب شلزای هدير رصع یحدی و ىتبدلنالل

 نانولو هدنلخدم ايو همدقم كنهقرشبتک یضعبو كمليوس غراتهروك ذمفورح نوکو [۱]
 هقشاب ندنصوصخ كملیاقیرفت نددربرب ىتارقف كنهيماظن داومو كّباعضو ىو هتل

 . ردهدکمهلدا لامعتسا هدر
 ردیف زن كليا. كتسولك « یشر جيه » ىنعي [01620] 1



 هبقاي راثآ ه 4

 یرصع ىجحنرب كلر هروك هلاح ها هدو « هحنلک هنعضو خي رات كلم ماقرا

 فالتخارب هدننب نو غ هليا نویقرش هدناب وب طقف . ردك رك هسلوا یرغوط هنیرخاوا

 هرزوا قلوا تراسع ندنرافرح یساضلا برع نال «قرش لها : هک هليودش . ردراوب

 نلیدا لک

 غظض دا تشرق صقفعس نلک یطح  روه دجا

 ۰ یمن یدادعا نالوا رد هزوفط ندرت یتفرخ ۳۳ زوقط ندنشاب كنسهرابتعا تالک

 یارشع دوقع نالوا ردق هاسقط ندنوا « ین زوقط ر كيد اراستعا ند ی واو یداحآ

 2 هدفرحر نالاق قاب و ینام دوقع ییزوقط هنن ًارانتعا ندنسجعرکی لصالاو

 1 : ردرلشلبا لوبقو عضو ىن اهجور هرزوا ث'كال هارا یفولا

۵٩۰ ۰ ۸۰ ۰ ۱۷/۰ ۰ ۰ + 6۰۰ ۰ ۰ ۷۲ + ۲ ۰ ۱۰۰ 

4 
۱ + ۰ + 

  fxیراکدلیا لك هرز وا قلوا رادم هطمض یە ع فورح «نوس ص كوب : 13

 شغط 3 تسرق صضقعص : نلک یلع> زوه دا 3

 ۳ هار شع دوةع ی زوقط ن لک ابقاعتمو 9 وقع یفرح زوقط كليا كنس انعم ی تالك
1 

 حصو هل ر وص وش هرزوا كما تل الد هو ولا هل | تأ دوةع هد یف رح نوا نالاق یاب و

 1 E راشم ا لامواساو

 3 ط 4 ۹ د 7 ب ۱

۱ ۲ ۳ 3 5 ۷ ۸ ۹ ۹ 

 1 ۱۳۲۲ اصن ما دل. دك ی
 ۱ ۵ را 6۰ و ناو ۲+ ۱۰



 or لوا باب

 ربارب هلا رفص رلد رع ىبهيرايغ فورح و هيدنه ماقرا سس ىزراوخلا ی ہوم س دم هللا دبع ونا

 ماقرایراکدید هيب رع ماق را كرالاوروا س همهم ۶ ةه رب هديرظن رلبل اب ور وا بسم ردراشلا ندرلللدنه

 كنم قر ندننیخروم اوروا -- یجاضیا ام دق ثكتمماذمو س یہا شم ههرابغفورح كنهرضاح

 هتخاس س هعست تاراشا نانولواريبعت سیا - ىسهسدنهباتك و سلوفوسلیف س یرل هاو ىاعدا

 مدق هسرعماقرا نالوا لمعتسم هدننس رلیلاب وروا ايو هیرا.غ فورح ًارظن هئيركف كىو ل سو

 5 ءرليادنه ايو5 س قيبطت هسوقاآ كنوع تاراشا -- !شعاشادبا داجشا ندنفرطنو روغاثءف '

 شعادوحوم هبراغ فورح هداروا لقا حتف ى كونا بع 2 0 ندننو روغ اف هیردنکس | ۱

 0 : رد دنه یناشنم كن هرا.غ فورحو هبدنه ماق را ۹ مکحو هح س یدر ك ابضرف و

 ۰ ردرلشا ا ندرلب رع هدرا لابورواو ندرلللدنه یاقرا و

 هه 4 ۰

 لجج ماقرا

 ندن راق دا لوا فقاو هنلامعتساو لاكشا كماقرا هدتاهاحنامز رلب مع هرزوا ىنيدلوا م واعم

 لئاوا كنه وما تلود هلحزا و هدناح وتو رود نایالشاب بقاعتم یرروهظ كمالسا

 حنف هما سا ىافلخ نوحما يو نيمأت كنتاباسد- لاملا تس هنس زخ 5 هدست

 .ىديا راشلوا رومح هلو یاسح ةميدق لودا و دوج وم هدکلام یرلکدابا

 هرات ود فورد هده اسح تالماعم هدنسلاوحو هيروس هدصا یادتا رامالسا هل روصوت

 نيرومأم_نالواترامعزدرلما رب یرثد ۲۱ .هدص وصخ و یتح و ؛ راشمالش اب هنل امعّتسا كنه ددع

 راشمشقلاق همیظنتو طبض هرزوایاتوناسا هدینهیربما رتافد ككرهدنک یرلیا اهدزارب هلام
 «ینررح هرزوابیعناسل كرتافد دعبامف» لوادبلو هفللخ نالوارادربخ ندلاحو «یدیا

 شلنا ما هیهللام نیدومآم«یلامعتسا كنسهباسح فورح نانوب هدهباسحتالماعم طقف
 نان ولو ىلق رف زار هلکشندهبنان و هیددع فورح رب نع ہدەد صم یک كنو . [۱] ىديا

 هلا هيطبق [ فورح ىنعي ] ماقرا هليوب هکی دیا را شما لامعتساو لوبق ىبهيطبق فورح
 , ردمدقع واوا فداصت هدنرلهناخشك ىضعب كنايوروا نآلا هراهخسن شل زا

 یهبناربءیتح و هیطبق ايو «هبنانوب فورح ءهيروجملاب نوجما باسح هلثروصوب هتشيا
 درب هنفورح ىساتفلا ىراتاسل یدنک ندهمع قوح رابرع نالوا شالا هلا |
 هدوجو « لم ماقرا » ايو « هب ددع فر عون ۶ كرءدیا صيصخم هيددع 3

 « يدراقمرتلا

 ]١[ هغي - [ تورس ] هعوبطم ةَ - ( یربعلا نا ) ىطلم ج رفلاوا ۶ 514



 لا تبا

 ۱ ماقرا عاوا

 لوا ندا باستناهبهننوب مولع رلبرع»
 كرلنوا : رليدلوا ىبولح كنه دنه مولع

 هلبوا ینرلیدنک یتاحو تف نالوا ندته- و
 س4مس « هداروب هکی دتا قوس هتکلعرب

 :E - نانلآ ندنن وتفلاراد دن ردنکسا

 عا قرت "القتسمو ار لع ٠ هسرزوا

 » مدقم ندیطح رلب رع هيلع ءانب .ىدبأ

 (4سمدنه»هايرطمو> ؛رلیدلوافقاو ه «دنه

 رلیدرم و ىنمان ]١[ « یده ملع * ھل

 ةطروص رب چیه - هدیاسح ندرلادنهو

 یم بة رتو دادعت لوصا _نایال وا ج اتع هحالصا

 ۲ لاتحاو ءكراديح هنیرب رلرتو هدناثلثم
 EL 8 ىنلامعتسا [۲] كرلسامم

 لوب
 E - دنا ]

 لجماقرا -- فالنخا قه دن هيراغم هلا هقراشم ا بس ىفانفلا مقر لوصا هدرلمالسا

 حس هيرايغفورح س هیدنه" ماقرا س ماق را لاکشا نالوا لوادتم E ماع س ینیتسرفص و

 00000 8 فورح هلبا هدام ماقرا ب قانا كنبوربب ناحرلاوا س قرف کهدننیب ككرلنو
 - نيمج:م ىضعب ندیا دورو نددنه هداناو  ىبامز روصنم هفیلخ س یاقتنا تروص هقرش

 [یدنه لعد كنهسدنه ىنعي «یرلرکفو كننیقرشتسم ايورواىضعب رکید هلبایرنات - لو ۱۱۱
 1 رغتسم نان ول وب هداعدارت هد و وف لواكا .ردلطاب یرلنظیهدنقح ىنيدلوا كميد «هيدنه تعا: + ايو

 وهدنمان « كيتايزآ لانروژ » هدنسهداليم هنس ۱۸۰۳ هکر د [6:]۲۲۵۵00] هکپوو افو". میش

 . یدیا شتا نارد قرهلوا ندنایبق ذارطتسا یو هدهلاقم رب ینیدلوا ش مزا +۰« و

 ايائيس نبا هلجزا . رد هنماع یدنک یسهفاک كلئالد یی دلبا داربا هداروا ك ناب رت لا

 :ولوا سايتقا ندهن رب شادبا خاسنتسا شلك ايد رقذ ىبا ی هليا لقن ندير ىهدئمان « ءافشلا »

 ۱ دا اطعا هددلح یشدرد نالوا ثحاب ندئايطورحمو هسدنه ىناليصفت

 , 7 هب ىدازوا نوزوا هددل_ح یجمر نالوا ثحاب ندناثلثم ینیدالوا هلو كنو [؟]

 ۱ . رو ولوا هیص و یس«2ا تعحاص هدلحوا كناوذ ندبا قام ندن غيدل وا شادبا



 هاب همدم

 سولف نبا ؛ ىسهلاسر یهدنمان « بالا لامعا صضلت » كمانلاخا ندهرصتخم بک"
 ؛ ی « باسطاةصالخ » كناما نيدلاءاهب ؛ ی « ربا باح ىف ريا باصن » كنيتيدراملا

 . ربا ىف ةزوجرا » موظنم كنممساي نبا ؛ ی « رابغلا ملع نع رارسالا شك » كنیداضاق
 . [؟] ردندرهلا-ر ناك هرطاخ لوا كا [۱] ىس «هلباقملاو

 یرلح رشقوجرب كنهرصتخم بتك و نالوا لوادت٠ هدايزكب هدب غو قرش هيفام عم ظ
 یس « هينيمسأي حرش » كمئاهلانبا دمحا نيدلاباهش خيش هصاخلاب هدننايم رلنوب هكردراو ٠

 . رددودعم ندوريتءم هطس وم تک 1 یم « هالا حرش » كندشع ص مح رلاد.ع هلا ۱

۱ 

۹ 

 ران ازاي یرلباتنک ربح ايو باس> موظنم هل و هدهدنن ایم هیقرمت نويضاير یک ینیدلوا هدرا ل دنه ]1[

 « منقلا 2 كم اهلا ۷ دج ن دلا بارش عد هقشاپ لنده »اب “لاسر رک ذلا تااس هاج زا دا 1

 ی دعها «هعب راا» ثحاب ثداياص و ضلارف واح «تاسح و ىس هبم ال هدصق نالوا راد هريح ەد

 یرل [ ۴۳0۲۳1141۲67 «همانروتسد» كرلنامزوا ءرلهلاسروب .ردندرل رام وظنم شازاي هدلو و ىسهديصق "

 ككنئالد اعم هنات و یل وا هحرد ناد « ةتسلا لئاسم» هلتقو هدربح الثم ةتيقحلاىف ٠ رلردهدنمکح

 : لندنسهص وصخ لاكشا

۲ ۴ 

 و دانست نما و اورو حس يم چ ریس ع

 : تنسهزوحرا كنيمساب نا نوجما قاصخت ا ینرذج كنها رب نانولو هدنلکش |

 ۱ 6 اعيد اهر ذح ن>رختساو ا-ءسرتلا كدادعا یا عجاف 2

 ' م« الفرا ىذلا رذلا كلذف انذخأام فصننلالع لجاو»

 : هللا كّعاجارختسا انعم ندن رلت"

CNS ۱ 
 را مانروتسد یبدمش 2 هموظنم 4 هسیا راو قرف ه هد: N f كماب الامعتا یروتسد

 . ردراو قرف وا ددوو

 دادعت ینرل مسا كنهيضاير بتك نالوا شازاي هد ا١ وا قمزاي یتایضایر جرات كتلم س [۲]
 كل رك هطرو دسم بتک كرك هسقوب . دليا اف: ۱ هلقح ردق و نوجا زمکو هلع ىنغيدالوا كعد كما

 . كدبا ريايهريتك هدوجو تسرهف دون و رب - هلقل الوق كي - نوجما هرصتخم بت



 نکا ١ ایم و هبقاب را آ 6 ۰

 نود وب ءرکوص ندهیباسح لاما دنا هنازومکو حام دادعا هدنرثک ۱ كراباتك نالوا
 1 بی / .[؟] ردشع ولو جددنم یسیکلوا جوا دوخایو یدرد كقير ط

 باج هج زکلاب یک یتیدلوا ی رلب اک باسح ثحاب ندهس ا هر ا هيفام عم

 هردشازایهد راباتک راد هئيدعاوق هسانتمةعبرا دوخايو هنشناطحا باسح ايو هيهلباقملاو ربا

 تب هدیسحنح وا یک یفیدلوا دناع هباسح یسکلوا کیا ندهروک ذم ةعبرا لوصا
 هبعوصخ دعاوق یک هرئاسو « سک امتو ليلحت » لوصا وب هکنوچ . ردلخاد هدنابموب
 1 . ردلکد یشرب هقشاب ندكعلا هلثسم لح هلسهناعا

 یدودح ءلربج ماع هليا باس> ملع اهدقهرزواینجالشالک | ندنام ولعم نایر وردق هارو

 ردشل دب ادع یسهص وصخ هعش ر كياسح ملع هاب املا و ربا باسح و شمههمهلبدبا ني.عت هلشالا

 وجا لوهجحم جارختسا دوخايو یلح لوصا كنه رج لات زکتلاپ هيماللسا یاملع ۱

 طوسبمندرانوب هک ردراشمرتک هدوجو رلباتك قوح كي هرزوا كالا اوتحا یەم ول عم قرط

 : رونولوا دادعت ىلا ه جورب ىرلمهم كا كرلنالوا شلزاب هدنروص رصتخو طس وتم

 .« هلباقملا و ربا باسحىف رصتخحلا باتک» كانمزراوذحا یسوم نب د هللادبع وبا

 ١ لماك وبا هدننا.م هطوسم بتك هدلاح ىيدلدبا انثتسا یالود ندنفوفت نالوا انامز

 ا لاو < لماکلا باكو و « لماتشلا باتک» كملسا نب عاحش
 ۳ عباس حاتفم هكديشمح نیدلا ثايغ « یاتک یهدنمان « یرخفلا» كنخرک :

 ۱ . ریلس هن ولوا ۶ ل و كەز ن ىلو

 ر نب دما یاسعلا وا و یرونیدلا دواد نب. دمحا هقینح وبا هدننایم هطسوتم بک

 (یرثا كمدنمان «عيدبلا» كنیخ رک بساح ؛ ىرا«هلباقملاو ربا باتک» كنیسخ رسلابيطلا
 رد كد والا نيدلا جم < ىس « هلباقلا و ربا ةلاسر » كدوعسم نب دم نیدلا فرش

 سوط نیدلا ريصن ؛ی«باسم | ةفاك » كنيقشمد نيدلا محن ؛یس «ةلباقلا ربا ماعیف ةلماكلا

 لار » كنيروباشين ؛ی « باسح ملع یفبایلا فشک» كنیداصلف ؛ ى « رفظلا باتک »
 الطلاةيغب كنیدلاقت ؛ى « بلاطلا ىنساىلا بلاطل اةدشص» كءاهلانا ؛یس « هيسمشلا

 ۱ . رددق ناياش ی « تالماعلا حات افلا باتک » كنبربط بساح ؛ ی « باسحلا لع نم

 ا - لكآ ندلاءاب - « بالا لامعا صيخلت » - انبلا نبا [۲]
 م رايغلا مع نع رارسالا فشل » - یداصاق

 « هيذيمساي حرش » ۔ متاهلا نا

 9 باس | ىف بابل 5 یشاکلا يجب



 همدقم ۶٩
 ۳۳۹ تب د . .

 «هحاسلاباب» هدررب هنیراپاتک باسح هاب ردق هبهحتراو هزلباتك نالوا ثحاب نديدنه

 . یدنولوا هوالع

 « تلثم راک ايو باسح نالیزای قرهالشاب نديمزراوأل ا یس وم نبد# هتشيا

 هعطق « ۳3 5 علضم « فرخ: هيشش « ف رحم « نيعه « عالضالا ىزاوتم «لطتسم «عب يسب

 ءهناوطسا «طورخ ءتاليطتسملاىزاوتم «مایها ءروشنم «بعکم هلي راحطس كنه رتادعاطقو

 یسدنه ناسهر الب راد هنکجهلدیا هحاس هللروص ه یرامخ كاسجا یک هرک

 . ردشان ندنوب یسالوا دوجوم هادعاوق نلک مزال

 هد «ضلارف ملع» ندنفیدل وا فق وتم هباسح یحیحصت كن هرومامس هدنرلاوعد تارو یتح

 قلوا ثحاب ندلئاسم داع هتيصوو هيه یک ییدلدیا دع ندنماسقا باسح ملع هدهطقنوب

 . ىدبا سارت هدوجو هد « اياصولاو رودلا باسح » رب هرزوا

 ,قلعت هانامسخ و حابرا «راحیتسا وراجاءارشو عيب هدهندم تالماعم هقشاپ ندن و

 هدرلباتک مماطرب ررتسوک یرالح تروص كنه راح لئاسم عون یه كج هل هنولوا فداصت

 کلم كنسساح ندا لافتسشا هليا باسح دصقم ندنرب رحت كرلباتکو . ىدبا شازاب

 یر نه كلئاسم ناب ولوا جرد هراد و هلام لوا ترابع ندكما درزا ىرلخوسرو

 «تالماعملا باتک» ايرثك | هتشنا . ىديا ريليديا باخنا هديروص كجودياليكشت جذوما رب

 . ىديا ترابع ندنوب دصقم ندرلباتك نانولوا ريرحت ًارابتعا ندرصع یحنجوا هلسا

 كنىلحلا نب ديمح لضفلا ىلغوا هليا ىلجلا ديم ادبع لضفلاوبا هدير رصع ىحت>وؤا
 . ردندن رانالوا شازای لوا كا كراباتک فنصو ىزاباتك یهدنمان « تال.ءاعملاباتك و

 قالطالایع «هرورضلاب هیقرشیاملع هباسح ملع ندیا عسوت یلومش هر اد هلتروص وب

 6 راششاب هلي رظن ماع رب لصوم هلاصحتسا ی هبددع تالوهح هلمسهطساو هبددع تام ولعم

 م [؟]رةراشمّرتسوك قي رطتردین | هج ورا 3هس اسا ل هدنوجم اتالوهح جارختساو

 ةيسانالاةعبراب تالوهحما جارختسا س ١

 تافکلاب ايو نيئاطخلا قي رطب 0 80 س

 ةصوصح ادعا وه 0 » د »خب

 ل املا و ربا قی رطب . و و سچ

 شلزایر اد هباسد ماع مومعل ا ىلع هدب عو قرش ارابتعا ندرصع یش هردن وحما كيوب

 5 « باجل ا حاتفم»  دمشج نيدلاثايغ ]1[
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 ۹ هيفاي ناث ۲ ۸

 . هتوزوا هلوهح تایک نایرتسوک هلبا هرصتخم تاراشا ترابع ندنافورح ندفرط رکید
 3 '.”ىديا شلوا لصاو هدباسح ملع رب ثحاب ندهيباسح لامعا نانلق ارجا

 ۱ 1 Ce تاراشا ناشد « ماقرا » «دادعا هدیاسح ناک ندنفرط ناتسدنه

 ۳ نایالوا زن اح یهیعضو تم دادعا هدیاسحو ندا لاقت !ندياشن اب و و هک وب لاح

 . ىدبا رونا هنازا هلا

 . لامعتسا اقرا هزار هلكرت ینافورح رسهعضو تمقاوش هدنابلع هديمالوا راب نع

 تالوهح ندهددع تامولعم هدنزرط نيئاط+طاباس>و هيسانتمةعبرا هدىناسحوبو ؛رليذتيا

 رابع هروک ذم لوصا .رابدلبایقلت ىكباسح لوصارب نالوا هطساو هلاضحتسا یهیددع
 "هیرظن نلیدبا داي هلعمان یطاع را یارو طقفو ند_دئكيداك هدنتحت یعان « اقطيقرا د

 ۱ هارولکمزال 5 قیرفت ندهباسحلوصارکید یلوصاو ندنفیدنولوب ىلقرف نددادعا
 کیا ناوروک موزا هنسارجا هحییلشاب نوجا یحارضیتسا كلوهجدنق رنشیاماع هديابوب
 < رایدید « هلباقلاو ربطاباسح » هروک ذه باسح كرهدیا دع ندنناکرا كاوصاو
 3 [1] .رليدتيا قالا هباسح ماع هدیربج مع هي هع ءاننو

 لوا هقيقلاىف : ىديا شعا عسوت یهحاس كب اح ماع هدنشن للف رش هللروض وب

 ایسهسدنه كسديلقوا عبطلابو یاطخاباسح یار هلکنوبو ی یدنهلاباسح هدما

 را باسح یدمش باسح ملع ندا اوتحا یایرظن بساسو تحس نايدا لاخدا هفرش

 شالوا قحال كددع : یدالاق هدهدارو طقف . ىدا رویا هطاحا هدىبهلبايقملاو

 | اسا یک مح < ج طس ء طخ .ىت> .ىدلدبا دع هدنف ر مصل ةراد كياسح  :لئاسم هفاک

 ۱ ءدنک هلرخا ریبمآ هحلیدبا صصخ ددع رب هرداقم ناولو, هدنفرصت هزاد كينهسدته

 ۱ اسم ا نه لئاسم ندیا لكشت ندرل و هح واوا تديسأ هیسافدحاو ررب ندب را سچ

 ٤ 2 قرص نوضایر ىذارا هحاسم هک یدیا یم هيهققدوب .یدنولوا لاخدا هتنایم هيباسح

 8 ن راس . ىدناف ذاحما ىمدص وه ا رب .كبانبح ملع كرهنادبا دع نددس دنه

 ١ [ ۸۱2۵۵۲6 ] قرهلؤا فرح ندن_سهلك « رجلا » یمسا كملع و هدهچریلاپوروا []

 ]0118768 «هيرع ماقرا» یالود ندنكيدتيا لاقتنا ندرلبرع هنیرلدنک طقف . رد [4ط461018]

 ۱ ها لوح زار « هرکوص ندنراشتنا كتعايط تءئص یاکشا كماقرا یراکدریو ىنءان 87208 ]

 ۱01/6۳68 1700611168] «هرضاحماقرا» هرب هسرعماقرا هيهروك ذمماقرا هللاذاختاهلیس ور ینسالوا
 3 با بسك كربج هدرضاح لاح - كنمولع نیخروم ايوروا یضهب ندبا ناب ىكيدلكم زال كءد
 ربو یرلامر دلاق نداترواآبرق هدینسهلک « ربا )و ب قره آ | هرم “ءا رظن ییشاو تیم و یزد وا

 روا یج هلیدیا نایب زاردو رود هدن صوصخم تعبم ! ردل.تحم كب ىرأهمتا هماقا هلکرم لصالا ىنانوي

 و تاور .ناوروک هدراباتك یضهب راد هنیرلقدلو| شمل آ ند ده ما یربج ملع ء كرب ىع



 ¥ هرم دم

 ىتيعوت كباسح ملع نالوا فورعم ہد نا یدنهلا باسح هدقرش هدرلرصعوب و

 ندننویایر ريهاشم یر رصع یجشدرد هسيا رولوا قجهلینارآ جذومتا رب كجهرتسوک
 «هدقرشهنب .ردیااضتقا كمرتسوک ىن اک باسح ی هدنمان «منقلا» كنيوسندمحا نب ىلع یضاق

 هنازا هوم رة رابات یواح یهیاسح ةصوصخ دعاوق یرلکدید یاوهلا باس كرلماب غ

 بساح نانولوب تامحرب هددادغب هدنرخاوا یر رصع ىجندرد هسا ريلينهتسيا كللديا

 . [1] ردا باحما قلا هلا ىناسح یهدنمان « ىفاكلا » كتيخرك

 جذوعا یا شازای ند ةرط رافلؤم فاتخم طقف هدنامز ىنيع ناه باتك ییا و

 یندعاوق یرابغلا باسح «هجت رعت كراءلسا دنا ايو یدنهلا باسح ىرب هکر دیا لیکشت

 لوصا ىرلكديد ىئاوهلا باسس> كرايلسلدنا هني ايو تخالب باسح یرکید « یوتجم
 . [۲] ردامتشم ىندعاوق كباسح

 راها سر ثحاب نديدنهلا باسح هدنتحش ىئان یرابغلا باسح ًارصحتنم هجينلك هب یف

 هب ارا نوحما ىراغلا باسح .ردراشملزاي هرث وداهد ا هني راک هدق رشررات وب هدهسااراو

 ًارصتخم . ردي «باسا لامعا صخلت» كناناا نبا هنوع رب هدهمطق كوجوك كچمابدیا
 انرفلایمسلانبا مساقلاوبا هدجذوعآ رب كجدليرتسوك «رزوا قلواثحاب ندیئاو هل باسح
 . ردساتک قئاونع « ءا وهلا باسح ىف ىفاكلا » كنيط

 هرزوا اوا لماش یندعا و یناوهباسح مه یدنهباسح مه ًايزاوتم ادعام ندنوب

 دان حي ىضاقندننويضاير یره رصعیجنزکسهلج زا .ددراو هدرلهنوم كج هلبرتسوک
 نوجا یو نه كندباست لامعا كردرئازب شلزاپ هدلونوب ی باا ف بالو كلا
 [۳] .رديا هارا یارتلاو تختلا قيرط ینی ییدنه قيرط هدعب یاوه قيرط ال

 و

* + 

 تايك ین «دادعا نايديا مقرت هلیسهلاعا رفصو هعست تاراشا هليوب هقرش ندفرطرب
 یک ىنيدلوا لخاد باسح ملع رب داع هيهيباسسح لامعا نانولوا ارجا هنیرزوا هم
 . هنولوا تعجاسع هنایذ كدلح و نوا حرك. تیام ھ چوک فا نقع یضاق [۱]

 لامعتسا كماقرا هدنسحنکیا هكوف لاح * شلدبا لامعتسا ماقرا هدنسجرب كرتا کیا و [؟]
 یدنهلا باسح هللا یئاوهلا باسح و نروک قرف و ۰ ردشمهلدیا هلب ثحي ندنو نوسروط هلب

 بیقعت كنلوصا نانو هدنرکید كداوصا دنه ایوک هدنرب كرلباتکوب قرمشتسمرب نيملس قرف یهدنس
 دادعا هدهدنباتک كتنافوهد هلجزاو هدهنایو هناسح بتک هک و لاح هردشوابهاذ نغادلواش) ۱

 . ردشمامالبشالک ۲ ینیداوا هن یدصقم ندنوب كبللااموم ًارظن هنسالوا شلرتسوک هللا فور
 جم أ شيا اى al SS و يول هاريسلا | سر 2 0 2 ا ا



 هيفاب را آ 3

 ردق هنرصع ید و ىحتتلا كيري خراب هقمقلس | یف . ردربعل رب ات هقرش هدعل و

 . ردهدقمامهنولوا فداصت هرثارب هدمانوب هدنابم هباسح بتک شملزاي هدقرش

 هلص وصخ مدن راملق رش كباسح عونوب یساع ولوا فداصت هرا رب هدمان و هيفام عم

 تشک و نكملاب .زعا باجمایتسمالوا لمعتسم « هدننابم رانانولوبمو < ندب انك تعنص
 0 . ردا مالعا یتیدالوا دز ابز هجراراوا امدقم كنربست «یناوهلا» باسح

 لامعا یک ...حرط «عج نيزسكما لامعتسا هیددع فورحایو ماقرا «یناوهلاباسح

 هرات و و هنيرلقمراب كلا هدرما لوا هدنوحما كلوب هك ىديا ترابع ندنسارحا هيباسسح

 هنسهص وصخ دعاوق دوخايو « هيهيدام طئاسو ركيد یرلهرک وص اهدو هنتايعضو و لاكشا

 «٠ مولع خش رات هتشيا . یدیا ريليدبا تعجاسم هناییکرت ىضعب «نانولوا ارجا ًانهذ ًاقيفوت
 . هارارتا رب زنکلای هزب هرزوا قملوا ىناتك باسحرب شلزاي هدلوو هدقرش ءدرلرصع كليا

 | یکه دنا «ديلابلب تخت الب باسا باتک» كنيكاطنالا ىتجلا مساقلاوبا هدوا هکرویدیا
E1  

 رد ممعت ینسانم كنبریعت یاوهلا باسح وب ینویضایر برع ًارخوم
  یصوصخ قاط رب هروک هرلددع وب ىبهيباسح لامعا قجهلولوا ارجا هنیرزوا دادعا

 دن راباتک یمسقرب نوجا حاضیا یدعاوقوب هيفامعمو ؛راشللا لیمشت هدهنقيبطت كرلەدعاق

 ۱ هدنراباتک باسح ايوروا نوک و هصوصخ دعاوق وش هل ردراشعا لامعتسا ماقرا هنب

 ۳ .. ردلئام هيهصوصخم لوصا ناد [ 116110068 00262665 ] « هرصتخم لوصا+

 ۱ یمارجا هساسح لامعا هتیرزوا دادعا نانولواهدافا ًاظفل ران و هحناک هبهبق رشنوضایر
  یحشدب هدنرلبانک باسح عون و هدهسیاراشمزایرلباتک ندیانایب یدعاوقلئام اكوبووبنوجبا

 ٠ ردراشم اللوق یمان « یناوهلا باسخ » ايو «ءاوهلاباسح » ردق هرصع

 شقا لاقتنا هقرش هدر رصع یجندب تیانو صوصخم هبغ رابغلا باسح هصالخ

 هددریمت رب شالا لاقتناهقرش هدمبوروهظ هدبضهنب هدیاوهلا باسح ىكىنيدلوا نيبعترب
 ىو ىهيصوصخ دغاوق و مه «ىسهيمومت دعاوق كئيدنه باسح مهودب رغ هک ردق وش

 ۱ سیا هدقرش ؛ شلریو یمان «ءاوهلا باسح و راشلا باسح د هنناحردنم كراباتك نالوا
 . تاک و « یدنهلا باسح باک « هراباتک ندیا ثحم ندنسهمولعمدعاوق كن دنه باسح

 ۳ راباتک نديا ثحب ندنسارجا هساسح لامعا ًانهذ هليسسهناعا هصوصخم دعاوقایو هلبا
 : . ردشملسد « باسحلا باتک » هج هداس

 ةردشلزاب باک قوح كب راد هب یدنه باسح هدرارصع یجدردو یحنج وا هدقرش
11 
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 5 ۵ هم دم

 «ىرابغلاباسح» ايو « رابغلاباسح » هدرلمابغ یک یراکدید « یدنهلاباسح د ايو

 نليريو هدبرغ یرکید «هدقرش یرب هباسحلوصا ینیع «ريعت ییاوب .ردراشمريو ین
 1 ردن رابع ندمسا ییا

 كراباتك نالوا شملزاي هلرامانو راد هباسح هدیرضو قرش هلتقو «نوکو هقيقحلا ىف
 اساسا باسح نلشد یراشلاباسح هدیرغ هرزوا هجو ییدتبا یهاظت هدهلسهسباقم

 نایب هدیرلیا . ردلکد یشرب هقشاب ندباسح نالو عوبش هليمان یدنهااباسح هدقرش
 قرف ندنربرب كرامسا وب نایریو هدبرغو قرش هاسح لوصا ینع هرزوا یجهلبدیا

 سا دا هيفام عم ؛ ردودن_ساملوا شمل ريو هليتهج لامعتسا لحم هدكرکید < ات

 . ردلکد یشرب چ وک هد كما حاضيا ىنبس كتعجارم اهد هنس قوج رب هرلدحول وب

 رلءزاغم اوج وک ین هلسنوک وب :ددنرابع ندننردنوتمق كدغاکهدرلاروا ١0
 رشابن یرزوا طقف - هبو نوجا یسارجا كنهباسح لامعا هدراش كم مومعلا ىلع هلبا

 .ددهدکلدیا تمجاص هرلهت هايس هلیاراماق ريشابنايو هرلدحول یلساودرآ - لکد ولزوتايو
 تعنصو هسلدنا هدهسیاشعالشاب هنلامعادغاک هددادغبهدنطساوا یرصعیجنکیآ كن اعقاو

 ۰ [۱] یدیا شمليبهريك هدير رصع یحتلآ قل
 ارجا هدنرزوا دغاک ايو هت هلیسهطساو ماقرا هليوب ىنهيبا_سح ةيداع لامعا هيفام عم

 مدقلانم هدرلب عهدلوصا كل باسح یارجا ًانهذنيزسكمتا لامعتسا ماقرا ربارب هلكمتبا

 « ىناوهلاباسح د ايو « ءاوهلاباس> » ايو « تخت الب باسح » هرخ الاب هك ىديا یراج

 . ردنرابع ندنوب هدباسح لوصا ناشد

 شیاروهظ هدسادنا لوا كا. یک « ىرابغلا باسح » ىريبعت « یئاوھلا باسح » وہ

 كرايلنيج ىلامجادغاك هدنلاعقرو الو قاشوع ندربخ ناليباي ندتفايلا كرلجاغ] ىضعب ۱1 "

 هدنترمس ندنیچ لوا كا تعنص و نالوا مولعم هدنیج ىرب ندخرات رب دالباالیق . ردي داما رب
 نالوا نشملريتك هدنقرمس هذئس [ هيدالتم هنس ۷۵۱ ] هر ةنس ۱۳۳ : هک هلوش .ردشتالاقت

 ۰ ردراشمالشاب هئاامعا دغاك هداروا رلنو» هليسامتولوب رلنالوا فقاو هتعنص و هدئنايه ىسارسا ل

 دغاك ررب هدماش هدهرکوص زار و هددادغب هدنس [ هب دالیم ةنس ۷۹ ٤ ] هب رگ ةنش ۱۷۸ هم

 یاقرفا الوا ندهروس و قارع تعئص و هایسهطساو رلبرع ًارخؤم ۰ ردشادبا دامك ىسناخل
 دغاک هعفد كليا هدسلدا .ردشءولوا لقن هتلدنا ىنعي ایئاپسا نداروا هدهرکوص قوجكيو هل

 بیعود هردشعالشاب هد [2172] اويتاج هدنس [ هیدالیم ةنس ١١ه 4 ] هر هنس ه 4٩ هنلامما
 ه هسا رفو ايلاتيا ندسلدا تعنصوآرخوم .ىدبا رونولوا لامعا ندرل ارواح اب یلکوت یس هفاك كنيرلدغ ۱

 ۰ ردشمایا بسك یتیامکم لاح ینوکوت ىلامعإ دغاک هدهباسو دكرهدبا لاقت



 هيقاب راثأ ۱ 31

 هقبطرب هنا دوخایو ؛ رويليديا لامعتسا ليم ايو ملق رب هدنوجما كنوو رویلبباب هدنرزوا
 هعاسح لاحا هدلووت هرخ الاب هکیدیایالود ندنو .یدیاروینولوا ارجا هدنرزواموق

 «للاو تذتلا باسح» ««بارتلاو تختلا باسح» هباسحلوصا نالواثحاب ندنسارجا

 «ینارطاحتفلا ن نانس هتشیا .یدشلرو یراما « ىرانغلا باسح » ايو «رابغلا تاسح»

 یهدنمان «یدنهلا باسل ایف تخلا باتك» كنيذاولكلا سالا هاد ع نب دم رصنوباو

 « تختتلا ىلع بالا باتک » كنك اطنالا ىتجلا دمحا نب ىلع مساقلاوبا هليراباتك
 زكلاي كمولع خم ران ندديرصع تابالقنا ىم «یدنهلا باسحلا يف ريكلا تختلا ناتكدو

 ۱ . ردندهعدق هرم بک ییدلمهراتروق ی راما

 ارج اهساسح لام اهدنرزواءربستو اظل هنسالوا یرعم كنس هس راف هلکه تحت  یتغا تخت
 ۱ كراب ع « ىلامعتسا راه روثسم هللا نوا ايو زوت همنا هقطرب یتسوا نانولوا
 هحنلک هنیرععل راءغلا باح . ردهدکعا هوش ىنلامحا یرلالوا نما هليسةطساو

 «هتکیدلدبالامعتسا كريستو» هدنراباتک باس: شل زای هدقرش ردق بیر رصع ىجنزكس

 هتشدلنالل وق كمساو هلتمو ناه هدن راب اتک باسح شا زای هدسل دنا ینعل هدب غ کو لاحو

 . «ردیا اضتقا كمنامكح هنكيدتيا لاقتنا ندب غ هرخ الاب هقرش كروكذم ريبعت هسيا ريايقاب

 e نرش نواايو زون هن رلرزوا هلو فال هساسح تالماعم هدننام هعدقماوقا

 ,[۲ ]ردق وب همش هنکیدلدا ارجا [هلسهناعا تاف 3 و تاراشا وسر فص طقف] هلسهطساو

 « قابا د هباسح نانولواارجاهللا رثن و و هراهح ول يك و نالوالمعتسم هدننابم نلت ال هلشق و

  ییدلدبا نابي هدهلوا ارز .ردیا دسأت ىو يمال شلرو كنما' « سوقابا »ايو

 ]۰۲۳  ردقتشم ندنسهمناربع هلک « قبأ »نالوا هنسانعم زوت یسهلک سوقابا ايو قابا هرزوا

«+ + ai TD م هاجس وام ١ 

 مسوس ورود برجس وج نجس اجب اما دج مسوس بوو هی فحم

e. > 

 1  ندک دلدبا لش هسلدنا ىنءإ هب ندقرش هيددع تاراشا نلشد «هدنه ماقرا» هت شب |

 | یالودند سرب رکیدایو ًاقيفوت هرليلرباي یهییاسحلامتا رابرع تدم ىليخرب ید هرک وص

 ١ ىأشنم هک ردنمهنرلالوا شالا ارجاهلیسهطسا ورلهحول شليرسزواايو زون هنيرارزوادلبوب
 1 .ردرلشمر و ىنمان «رابغلاباسح» ايو «ىرايغلا باس>» راسل دنا هد دج باسحو نالوادنه

 6 دنها باح » رالقرش هییضو باسح ندیا لاقتنا هقرش الوا نددنه هصالخ
1 

  .هنولوا تعحاص هل ذ نوجا ىااطنالا ىتجلا سافلاوبا «یذاولکلارصن وا « ینا رطاحتفلانانس ۱]

 ۱ ۱ ٠١ هغ لوا دلح : ىديولقسأ ۲ - دنارغ [۲]

 1 درول كب ندنقرتح وز تروصو هد هسیا شل دیا ناراهد فاقت ثا تروص ر رکید كت هلکوب [۳]

 .ترابع : ندنسهلک [1 نالوا كې د هح وای و هصامزسهدعاق هد جان وب يدق قابآ بوک", رذ هدکک آی طوک

 !شعا ریایرم و مالو هدهنیرهتخ نو وا هباشم هني رلهتش جرطش ايو هماد ییدمیشو ؛شعا
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a 4هدقم 

 هندمتم للم هلملاب نالاو نالوا سسؤم هنیرزوا ىلامعتسا كرفص هلبا هيدنه ماقرا
 باسح» قرهلوا بيضم كب و قح كي راب نع «ىناس> لوصاوب ناولو لمعتسم هدننابم

 هرزوا یحیایدیا قيقدت هدنصوصخم ثحیم .ردرل_ثعا لق هشراتاسل هلان « یدنهلا

 یسوم نب دمحم [۱] هلادبع وا ندیا فيلأت باتک راد هبیدنه باسح هدقرش لوا كا

 قوجرب راد هيىدنه باسح یراهرکوص زا ریو هدراهرص وب هیفامعم . ردیمزراوخ ا
 كحابصلا نإ فسویوا فورعم هاما یدنک مکح هلجزا . ردشلدیا فلات باستک
 بساح و « كيساما ديم ادبع لضفلاوا ؛ىناتك « یدنهلا باسلا لامعتسا ةيفكىف ةلاسر»

 یسارکلارم نب دجاو ؛ یرلباتک یهدنناونع « باسحلا ىف عماملا باتک » كنيرخطصا
 كع دنلانا هج هل وش یرارا5 هدنمسا « یدنهلاباسح باتک » كنکلا لع نب رفعج وا و ۱

 . [۲] ردندنافلّوم ناتولوا فداصت هدرظن كليا كح هاب دبا فطع هنتسر هفلاباتک

 لع سکعلاب لکد یرظن « باسح وب نديا راشتنا هلبمان یدنهلا باسح هدقرش
 هلرابرع ًارصحنم ىنها رب كلامعا ییدلیا نایب كءاسح عون وب هکنوچ . یدیا
 ندا ثحب ندیدنهلا باسح .یدا تراسع ندههددع تاقىقح یزاکدر و ینما «نازبم»

 ندنل وصا دادسعا مقر هلع دراي یراشا رفص و هعسآ ماقرا هدهدراباتک رک ذلا فلاس

 ردحو میس < برض « حرط « عمج هلبا ییصنو فعضت كهحدادعا یقرهلمالشاپ

 مس 4 برص 6 حرط 6 من راد و هلا هب داع را و ونک و 1 یجارختسا كنس راعل ص

 ندنسارحا كلمت رب هو ؛ رولیدا ناس ىدعاوق یحارختسا كني راع ص رذجو

 روص نلشدنآزیم هرزواقملشالک | ییادالوا بولوا و عود لی هجیش ناب ولوا لاصحتسا

 ۰ یدیاروسلیرتسوک هدهشقح

 یجارخیتسا كنیرابمکمرذج كروسك هلبا هحیحدادعا هدنمسقرب كراپاتک و هيفام عم
 هدیدعاوق بساننو تيسأ ناهرب الب هليمان « هسانلا ةعبرا » یک ییدلدبا تارا ىلوصا

 اعدام" تاسحا كال[ ووولا هدرتضاع لام یدنهلآ تانک طوط د سوبا نون
Arithmétique ordinaire [ ] ىديا ترابع ندیاسح یرظدید . 

 كدغاك_هيباسح لامعا وب نالوا داع هناروسک كركو هبهحیب دادعا كرك قجنآ
 راهتحش هايس شارس نوا ايو ريشابت ايو موق هحا هنیرزوا - یالود ندننردن و تمیق

 ردشلرتسوك هرزوا قلوا رفع-وا قرولوا شلک اي هدباتک رکا یسهینک كناذو [۱ ]
 رمع نب دا « یلارفعج وا ٤ یرخطصا بساح «یزراوما یسوم نب دمحم لادبع ها [؟]

 , هنولوا تعا هليذ نوجا یدنکلافسو وا « دیادبع لضفلاوا یسارکلا



 ه.قاب راب ¥

 ۱ 3 صاوخو الغلا فلأت راد 32 زاد هر همهم ةيعسش 2 هدب رام 8 « قم طاع رالاىلا لحدا

 همش و ثكنب رظن باسح ۳م هدهساا راش فدك هدنانأوف ىذعل ما ۱] هدادعا

 . [۲] ردش)اق روم ند كيدملدبا بيقعأ ىدفذميم

 « هدنرظن هسقرش نويضايد ندیا روهظ هركوص نديرج# رصع یجندرد هکنوچ
 تراىع ندن ال وهحم جارختسا هلم ه اعا یسهص وصخ تام ولعم « هاق نالوا دوصقم ندب اسح

 هب هتناسح تتک و ساشا یسا واعدندب | تم دخ هص وصح ول كقطاع را مهلاامومندنغيدلوا

 هرک وص ندنو ايو هدر صع ی درد هكردن وجا كلو هّدشيا . ردرلشل | افتک | هلا جرد

 كنبواعد یضمب راد هدادعا صاوخ هدنراباتک نبجو. باسح نالوا شملزاي هدرارصع نلك
 هرلهلاسر ثحاب نديق.طاممرا ىنعي نددادعا ةيرظن هَضايطإبو ؛هدکلوروک یتیدنولوب جردنم

 هدیرم رصع ىجن درد كنبقيطامترا ٿڪ ٠ ردهدکلدیا فدا_صت قرهلوا ردنا تيان

 كنان نبا ريهش مكح نوجا كنا لصاح یلامحا ركف رب راد هتفیدلوا هدودار هن

 كمروك ینسهلاسر نالوا ثحاب ند « ققيطاعرا ماع » كتنايلك یهدنمان « ءافشلا »
 .[۳] ردا تیافک

 ةيداع لامعا هليا ینابفلا مقر لوصا بتم هنیرزوا هيناثوب فورح ىنعي ىتطسيجول
 راد ص یتعنص و هرز وا یح هليدبان راس هدلواباپ هحناک هباسح تعنص نالواثحاب ندهساسح

 فورحهنیرب هینانوفورح هركوصندنوبو ؛راشتالوبق ًانيعزميا ردياحتف قارعو هيدوس
 باسح» هدر هنرزوا كوو «سيسات یاضاا مقر لوصا عون رب كرودىا هماقا ین هم رع

 یراشت:ا كنهیدنه ماقرا هدنرلنابم ندهمع قوح یسرا طقف . ردراشللا لیکشت « لمح

 كنعضوباسحو یراشعا قرت لوصا نالواسسؤم هنیرزواهعستماقرا هلیارفص عبطلابو
 تایاسخ ایل ینسحینم نانو نكلاي كرهدياكرت هدنالماعم یلوصاو هئيرزوا یلامهتسا

 ناتولوا لامعتسا هدننابم هنمالسا نیمحنم ردق هتفو نيقاي هنشبا هردرلشعا رصح هن همه وك

 « تس باسح » ايو « موجنلاباسح » نالوا كج هليدي اناس, هدصوصخ لصفرب هدیرلیاو
 .رداکد ىثرب هقشاب ندنسهعش رب كشسافلا باسح لوصاوب نالوا محرم نددح نون انداع

 , هسقو ؛ رددادعا ٌةيضاير صاوخ زسهيبش دادعا صاوخ نالوا ثحب عوضوم هدارو [۱]

 ليكشت ىعوضوم كلطاب معرب هليتقوو نايديا فاطع هدادعا ىذعب و هلا هضغايتمو هباحتم دادعا

 . ردلکد دادعا ةساحور صاوخ نديا

 ۰ قیطاء رالا لع - لصف :همدقم - نودلخ نبا [؟]

 ٠ هنولوا تعجا يم هليذ نوما انيس سا [۳]
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 ه2 تامولعم

 ىركيد «یرظن یر باح لع هدراءانانوب مردف هرزوا هجو ييدلدبا ناس هدلخدم

 هصاخلاب هک - ىرظن باح . یدیا شادیا قیرفت همش ییا هرزوا قلوا یی '
 [ Théorie des nombres ] «دادعا ةيرظن » ن وكوب - ىدبا فورعم هلان «قطيعرا»

 هدو هجينلك هب لع باس: . یدیا لکد یشرب هقشاب ندنسهمدقم كتاضاير هعش زمكيديد

 هلم ايس 4 قيطسيجول » قرەلوا ثحاب نددساسح> لامعا 9 هب هب داع روسک و هددت دادعا

 . ىدبيأ رورنولوا داي "

 بقاعتم ىنراشتناو عوبش مالسالانب هدنرخاوا یر رضع یجنکیا | كن هبنائوب مولع

 هلا لوصالاباتک كسديلقوا هبسدنه نيهارب عم یتسبرظن باسح كرابلنان وب رامالسا

 تاقشح زکلاب هنر هتسدنه ناهار و 1 یراکدتیا لقت هننرلثاسل یدنک رار

 هجر هه ع هلی« يطاق راد هدى رله نی ول یه ندا افنتك ١ هللا هبددع

 رک ذلافلاس ك[ 10010006 ] سوخاموقس « [۱] هرق نب تباث هقفطایف .زدراشمتا

 یی طاع رالا ف سخام وقس باتک دی ] ۸۵۱0۲۲۸۴۸ 1۱0۵۲۵۳۸ ] 6 باسحلا لخدمه »

 لخدملاىف ةلاسر » [۲۷] ىدنك مک هدزاءرص وب یک ىيدتيا لق هبرع ناسل هلیمان

 ندب و اعفاو ]۳ ردشللا فا باتک رب بتم هسرزوا هلاقم شب هدنمسا «یتطاع رالا

 «قيطام رالاباتک » یسخرسلادحم نب دا سابعلاوبا هدرضع یجندردو نجوا هرکوص

 باتک » هدیاحزوبلا ءافولاوباو « یتیطامرالاریسفت باتک » یک اطنالایتجایلع مساقل وباو

 ۰ هن ول وا ثتعح | هاذ كلوا داع نوجا هرق 51 تبا ۳ 1

 ءافولا وا و هنابذ كدلحوي نوجا یک اطنالا م ءاةلاونا ؛ىسخ رسلاسابعااوا ؛یدنک مب كك [؟]

 . هنول وا تعحاصع 3-۳ کاج یجنر هدنوجا هرق نس تب هل یاحژوبلا

 . ردشم همنا لافتنا هرلبرع یاسح لخدم كنوثت يلريمزا ارظن هبهعقاو تایرحم [۳]



 هيقاب راثآ 1

 ماد زکلا شر نرتسوک ییددغ ی دفعا ندنسهسادتا فورح كرلمسا نانولوا

 هدراشر نديا هنارا یررلددع جوا « کیا هدصا یادتبا یک ینیدلواترابع ندنسک زی

 ! ردهدقع ولوا نام هد لدن ولو لكشتم ندک زيج جوا کیا « هلو

 هدناتسدنه مدقم ندنرخاوا ىرصع نكي كدالبم مع رات كماقرا هدلو ب هتشیاد

 لواكیو .ردلوهح ىاثنم كننراشا 0 نرتسوک یرفص هدهسیانونظم ینیدلوا لمعتسم

 باح هلباراقم رابو لأ دوخايو ندهطش رب شادبا عضو هرزواكعا هدافا ىل< رب ش و هد صا

 ترابع ندهرئاد كوج وک رب -شادیالویف هرزوا كمرتسوك ىلأرب یلاباق_هملاقندرانامز ىنيدلباب
 هدناتسدنه كنهروكذم ماقرا .ردلکد ىشرب هقشابندناینظیسهف اک ران وب هيفام عم . ردن كممود ىساملوا
 ىضعب كج هريدتيا لصاح ىننظ ىنيدلوا شم الشاب هلامعتساو ىغودهنك وص كنس دامه رصع یجنشب

 ىجحن زكس قحا كرلمررع ةخسن کسالا نالوا ىواح یرانوب هددسيا دوجوم باسا

 € رو هم تقشح رب نيكو هدیرلال وا شلذزاب هدرصع

vw .شر هال و 0  



 ۳۹ ۱ لخدم

 هب اس ه بحب ےک ( هب بج )اه

 ۰ [4] ردودكم ليوس ییدلوا؟دوجوم هلن روتسدرن هاشم هنسلضاق نول

 :ردنرابع ندنو یایوتحم كنس هلاسر ییا نالوا دناع هربجو باسح كناراقساب هّتشيا

 رصع یتندرد ىتحو یینجوا یجنکیا كرهلاسر و هرزوا ییدلدیا نایب هددجلوا

 .زامهلواو ردشمال وا ىريثأترب چه هنيرزواىراثا كنهقرش نوضایر ندیاروهظ هديرخم

 «یحنکیا كنرش] هدنرصعیجت واو یجنزوقط «یجئزکس كدالس ران اراقساب ابحت ! طقف
 ؟ یعدالوا علطم هنیراث| كنويضاير ندیا روهظ هدقرش [ هدننرق یجندرد «یحنجوا

 . زرهدنا كر همارک ننف مشتسم ندیا قیقدت یهبدنه رانا هدیلح كنتهج و كنهلّئسم

 هنيرزوا یراسشعا مقرت لوصا » هكزرايا باج یتتد رظن هنیرزوا هطق وش زكلاب

 كمر لوصا وب . ردساتک رک ذلافلاس كناراقساب یعدق كا كرابانک نالوا دوحوم

 كناراقساب طقف .ردامتحنكت قش الان وك اهارب هلهو نکن یمانوا مولعم هدهجانابو
 هر تراخا ی 5 هرفصربارب هلياهيددع تاراشا لمعتسم هدرلب ىع رانامز وا هدنباتک
 نديدالم یضع ن رکن [ كن دله 7 را] كتاراشاوب هدرضاح لاح هيفامعم .رددوجوم
 ىجن دب, یل و هدهسیالکد نكم قملوب رئارب راد هنغيدلوا شادیا لامعتسا مدقم

 .ردقون باس هداكم رتسوك ددر وهېش هدهدنقح لوق ر نات راق,ح ردقهنسادتسا كنيدالام

 هبوجا هدنناذدحو لکشم ىلح ىروهظ نامزو تروص ین احن یهددنه كماقرا

 ۲[۰] « «ردهلئسم رب ضورعم هيدضق
 لوبق هلتبرثك ۱ مو هلا لعو نتوروک لمتحلا هنمولع نيخروم اورواهدبابوب .هيفام عم

 : [۳] ردبنآ هجورب تاعلاطمو راکفا ناول
 كماقرا لاکشا نانولوا هيمست هم رع ماقراو نالوا لمعتسم هدننابم راءاابوروا »

 «یدن «یلآ ءب تروا ارظن هلاتحا .ردهشقام بجوم هدایزكىو لظم ی

 هنس ۰ 3 ره ' نددالا.» راش رنان ولوا لاهءتسا هرز واكمرتسوک ی رلددع زوقطو ءر

 صيصخم هراددعو هدنناسل ناغفا  دنه نالوا لمعتسم هدنرلف رطلاهش كناتسدنه “م

 E او یو هحالر ريت و زوک 2 نانولوا تا یر نورو 8 11

 24 ی ا EES ااا ا یرلت دایش تر وز ۳

 ! ! رویا کجهدیا مکح هنفیدلوا شلدیا بیئرت ندنفرط راكهتخاسرب هدر
 ۱۰۱ : هفيض - لوا دلج تایضایر خيرات لوب - زور ]+[ 1

 ۱۹۲ : هنر 0 2 ه ]۳[  د



 هنقاب را ۲ ۱ ۳۸

 هنادتنا فورح نوجا كنوو شمریو ربخ ینکجهدیا تح ندنسهبموم لامعا كنضار

 اراقساب : هك هليوش .ردشلا لامعتسا تراشا لوصا هدرب ترابع ندهرمهتخم تالک ايو

 كحو رطم هرزوا قلوا.حرط تمالعو ؛شمزاب هان ناب یرادقمییا قرهلوا عج تمالع

 .ردشماماللوق تمالعرب جيه نوجا برض طقف .ردشما عضو هطقنرب هتتسوا كنقر لاثما

 ییدتیا هوالع هنفرطشاب هدنرض لعاحو هدافا هلبراهک مام یاواسم ريغو تاواسم

 . تلا و ترابع ندجرخو تروص ىرسكرب او تمسق جراخرب ۰ ردشللا هارا هلا انغ رب

 . زدشم هم زيح یربح هند نا هر هدهسنا شف راس وك هل د ییا شلناب ۳1

 «یزنکا كرانوب هکردشغا لامعتسا رلتراشا فلت هدنوجا هلوهح تانك اراقساب
 ا ندشهنادتا فورخ كترامشآ یهدنناسل تیرقتلاس هلرلکنر تفاتخم
 كن هم ولعم تا . ردشلدا ذایحا مسا هن هل وه تح ىل داعم یهدناسل و كنس ەل كبر

 . یهمولعم تاک هدنرب چاق ر كتسدهلاسرو شقا هوالع فرح رب هلو هن هدهنک وا

 كليا كنیرهک بعکم «عبم هخاسل تیرقسناس .ردشهرتسوک هليا رافرح نوت وبسوب

 .ددعرب هد یف رح كابا كا رعت « عمال مم ردح» یک نشا ذاحا تراشا ه راد و ی راد ردح
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 .هدوک هنسهملاوتهیاوف كنهلوهح تنك اراک او ثتنکرب ئرلهريثك دودحوذ اراقسا

 . هدهنک واو؛شقارب هنكوص كنهريثك دودحوذ اباد [یعولعم دح] ىتاطم دحو «شلیا میطنت

 هقشاب نووسو هدنو هحینلک هنالداعم ٠ ردشلک هو یا فرح صوص ۰4م ولعم ل

 ۱۳۲ اس هللا تلآ یننفرط كنهلداعم هلااموم :كهليوغ .ردشمتا لوق هارا زرطرب
 هردشهرتسوک هللا رفص یلاثما قرءزاي هدیئوا هسا دوقفم ىتوقرب كلوهجم هدفرطر و

 , ةدىلاثما كالوهم رب یک ینیدنولو یواح ىرالاثما هلّديرثك ارالوهحم هدنالداعم ییدلیا لح

 4 ۱ E ردشما ررح هدنقع كاوهجوا اد

 4 برض ءحرط < عج كن هرج تادافا ءاراقساب اك هضنلک درو یا افا 5 وب هتشا

 ۳ ییدلوا هدنناوالبل هدمرک وص ندنو عار 1 یدعاوق 0 هنر « عسبف رت « ميسقت

 8 لربج هرکوص ندكدتنا لخ هلداعم جاق رب تیاهن . ردشل لوس ینماکحا كرفص یک
 ۳ ردشمکح هعاخ هنسهلاسر هلا كدعاوق داع هنس هب اح

 ۱ e راثحم دناع هتاثلثمو ريج هدهدنرلهلاسر ابو باب یقابتم كباتك وب طقف
 : هدننامھ یراروئسد تاثاثم یت



 ؟ لخدم

 « یاموریساتناهدریس» هکردیمحتمدنه ر[۱]شعادا وت هدنسیدالمم رات ۱۱۱ عاراقساب

 : هک ردش؛«ولوا هجر هب هج زیلکنا یاب ترد كیاتک ول . ردفورعم هل انک تهرب هدنهای

 ر ردح ابن دباسح ون ونعم هلم اب كن [ Lilavati ] یاوالبلیسهعرک كیاراقسابءیرب ندرلنو

 یسحنح وا ؛رد راد هرب> قردلوا فورءمهلممسا [ ija - هام ] اتينا - احشو ىركيد

 ] .رددن اع هتايكلفو تشه هد یسحدرد هلا

 ەد یراهم؛اح یضهب روشنمهدهسبا شا زایهدزوا قاسل تیرقسناسقرهلواموظنم اساساباتک

 :رديتا هجورب یاجردنم كباب نالوا فورعم هلبمان [ هراحبس ] یتاوالبل هتشيا . رد واح
 : باسح هبناع لاا - یراشعا مقرتو دادعت لوصا - نازوا و هحسمم لؤصا»

 عد م رذج ]یررذجحت «[ بصکت و عیب رت] عسف رت «مسقت « ب رض «حرط« عج كن هحب دا دعا یب

 7 هيرسك دادعا ا ی رج دح وت كنهيداعتاروسك - هب داع تاو و - [ یدخا تکم و ظ

 : ] - [ ىريذجو عب ير مكس 4 تارخا# حرط « عج ] یسهیناع لاما كنادروسک

 ضرفلاقبرط لح كنس هطيس تال داعم ال وا هج ردیضعل دل وتم ند هساسح لئاسم - [ یسالوا ۱

 كنالداعم ىضعب ندهبنات هحرد ىناقيطت - هقفاوتم تالداعم ندال وا هحرد اطسا و

 ب امغمسقت - وطن وقسا ب طیسب ضئاف ب یراهدعاق ہک ةثالث « هطيسب ةثالث - یلح
 راد هنامز نديا اضتقا نوجا یمالوط كضوحرب نالوط هلبا وص ناقا ندقلصوم چاقرپ

 - ىعومج كنيرايمكم « كني راب م كتاةيعييط دادعا ب یددع ءالولاىلع بسانت  لئاسه

 هراد طي - لئاسم رئاذ هراعالضالا ةعيراوذ هليا راثلثم - یهدنه ءالولا ىلع بساتت

 كرام - یراروتسد تاثاثه ىضعب - ىسهسرقت تمیق كتبسن یهدننب یرطق هلا
 < . رهلئتسم یه راد هناسک رت - ىل> كالئاسم ىضعب ندالوا هحرد ب یراهحاسم

 باح نوک ویو ىنهيرابغ لاکشا یرلکدید هبعماقراكرابلاپورواهدنسهلاسر وب اراقساب

 هلال یکی یدتیا اطعا هليماك یردعاوق میس ءبرض «حرط «عج نالوادوجوم هدنراباتک

 ط.سا ضاافو «ندنساع ولو سوکسایو طو دمو ىساملوايك صو طل كن وب «ندنسهدعاق

 لوصا زمکیدلبالامعتسامومل مز هسلاو دن اقیطت .ردشعاثحه.ىدازوا نوزواهدن دش اسد

 :ردعلا لامعتسا ىعقرتو دادع

 ليلحت هدا لوا اراقساب هداروب : هنسهلاسر اتيناف ايو نالواثحاب ندربج ملهلك

 یهد [ Ujein ] نحوا كناراقساپ ایوک هدوا قردراو 3 تياور رب ه> رای دنه [۲۱]

 . ردسالوا فلخ هورغود نودغود هباتن وک اهارب هد هناخ دص



 هبقاب ران ۳۹

 : اتيوك اهارب هقشاب ندنوب

 ل نوح ع ۱
 یرالوحتم ع « س هک دلدیا هدافا هليعومت ییا رم مان ددع ییا یددع م دنهل

 هد یغج هءامال وا نکم قلوب هما تمقرر هدنروص كحهدیاقفاوتههروک ذم "هلداعم نوما

 . ردشما تاسا

 ا اک :ردبارذتسا نایاشآدجیاصق یکهدنوب هحیناکهنسهسدنهتامولعم كناتب وک اهارب

 ثروغاثیفهدهبوازلا اق ثاثهرباعقاو .ردب راع ند ى ككل كن هس دنه یواعدییدلبا ركذ

 ؛رویدیا تابثا [ ىتاواسم هنعوم یرلمبیم نييق اب نيعلض كنم هماق رتو ] ىنسا وعد
 «قرهلواعبات هئيراعاض «ىنرله»اسكعالصالاةعبراوذربو ثاذمر موس م هيدر اد لخادو

 ههراد طح فصن هلياءرتاد رطق فصت ىرلعلض « كنسهحاس هرئاد ربو ؛روءليا هدافا
 ”كتءرتاد طبحم هدهسبا رونلیوس یتیدلوا لداعم هنسهحاس كليطتسم رب نالوا ىواسم
 ”هئيددع ٠١ ۷ كتبسنزمكيدتياهدافادلبا 77 مزب «یسهحبش كلوصا ىيدتيا اطعان وحلا ىليدعت
 نود یرلمخو حطس كنهراس و طورت « مارها هله . روبديا جاتنا ینس سالوا یواسم

 ! روس ولون یرا الك ند راروتسد ییدربو

 و ١

+ 

  هدنرصع یحنحوا و یحنکیا كير خراب رايلق رش مومعلاىلع و رل ع هتسشلا

 كرانوب دوخایو كنضاير ىيا و اقلطم هسا راشلآ نشر راد هن اضایر ندرابلدنه

 ندن رات | كن ويضاير ناولو تايحرب لواندیدالبم رصع یع وا هدلاح یهو نالوا ی رافاخ

 یادت نایب كنمولء نيخروم ابوروا ىضعب هسقو . ردیا اضتقا یرلالوا شا سابقا

 هدنمان [ 281072 ] اراقساب نالوا تابحرب هدناتسدنه هدیدالبم رصع یجنکیا نوا را

 [1] .ريلسهلوا ینامولعم كنخرک هده «هرف نب تباه «یعزراوخه ندنناتک كندضایررب

 ١ كدروک بسانم ین هجا تح زار هدارو ندر اهلا اراقسابز وجا ىتيدل وا مهم كب هطقن و

 هردراععا اعدایع رلقدل واف قاو هناحردنم هلاسروب كرلب نع نوت ضایرنیخروم ابورواىضعب ]١[

 هدنقح قايوتحم كنهلاسر و یک ىيديد كلو زور هسيا ريلكم زال كمايوسىنسويغود كما طقف

 هصالخرب كداوم نالوا مولعمرت اذهب اسح ه2 ا:هدنهرلئانزوا هدد ؛ ربا هلس د رد كناراقساب ارصت 2ھ

 | هدیدالبم رصع یجرب نواو ىجن وا كناراقساب هدلاحیه سکعلاب ءرباس ه ولوا اعدا هد ردنرابع ندنس

 . نانولوا لقن ندنفرط ه-ِبرع مبانم و هنیداوا شموقوا یبهیبرع هيقرش ثافلوم نالوا شازاب
 ۰ ! . ریامتهتسیا كتا مکح انداع هنغيدنولوو شقیا لصاح عالطا هئيراثآ كنهعدق نوبضایر



 مو لخدف

 Stal ىددع ب ر هلو هنر ىددع س نالسارآ هروک هب هدعاو ود هق.قحلا ىف

 تاب «(ت-١؟)
 )00( چ لا ا

 و 4 (مأم)

 : هلداعم یهدیراقو هدلاح وت . نوسل وا

 تر
 نر

 (۴-ب)

 ايو

E. CES 

 ۲( دخان )
 : لصاحلاو

 r مادام ظ
 | 3A 1 0 )۳( ع ےس

 نراسو
 ۱ و
 )۳( ا

a TE 

 ندنو هتشلا . ردقوت همش هنغن دل وا عسل ص رب كل وا فرط كتناواسم (۲) 6 رولوا

 ییداوا شلو نوجآ هم ريغ "دانم ىيزاقوي كناتیوک اهارب هدزوا ینجالیشالگ
 ۱ ظ : رالح ترو

 نالوا هل.سو هلاصحتسا ىرليمومت لح و طقف ؛ ردئرابع ندنرايمومحت لح (۳) < ١(
 . ردشمهمهلوس یتسارو ؟ یدلو لصات یاس هع

 هدیداللم رضع یحشدب نوا كنهلئسم ون هدوا هک ردراو تهج رب تريح ناياش هدارو "
 درول هللا [ 7211158 ] سيلاوو ندننوضایر كريهاشم زيلكنا ندنفرط [ rma ] ام

 هنلاؤسوبكنامرف ءكركنورب - درول .ردسالواشلوروص ه [ آب. 7001001607 ] رکنورپ

 .ردینیع كرالح تروص ینیداوا شلوب كناتبوک اهارب راباوج یکید رو



 هيقأب نا ۳

Ganita [ «wl» ] یحزکسنوا نالوا دیاع هبهسدنه هلنارنج و هلاسررپ فو رعم هللمسا 

 ` .[۱] ردا لکشت هلاسر رب رکید هدنمان [ 1000212 1 « اقا وک » یاب

 ۳ هما لامعا تراشا ربچنه هبات قر هدنسهاسد باسج ابوك امهارب -
 رب هسیاهدنربج ؛ردشلا رک ذ لئاسم مقاطرب راد هرانوب هلیراهدعاق طمسب ضئافو سانت

 عوج ايو دودح ددع ییدلیا رک ذ كنانابیرآ و نایب یتسهیساسا صاوخ كنهیددع "هلاس
 :هرزوا قلوا مات ددع یرللاثما و ؛شُما رارکت ىتسولث سم

 ۷ 2 و مر باس "س كيد

 نانولو هدنتحش رذح هدهسإا شه رتس وک ینلح لوصا كنهمأت "هلداعم ر ندهمنات هج ردیک

 : زکلای ندنرذج © كنهلداعم قرملآ هلسراشا لح امماد یرادقم

 ۱ . ردشلنا اطعا یتالوا زاح یتمق

  ترابعندهحب دادعاكنهنعمربغ تالداعم یضمندال وا هج رداتب وک اهارب هقشابندب و

 ۱ لوصا رب هادم هلوصا نالوا لمعتسم مولا هدبابوبو ؛شلوب هدىئرالح تروص نالوا
 8و2 ٠ ردشلا لح یهنعمرغ سر زکلاپ هدزدةساث هجرد . ردشما لامعتسا
 . هیرابرض لصاحو ییدلدبا برض یرلعب سم هلبا یعواعم حس ددع م رب نایالوا حب

 نالوا بولطم هقمقلا ىف .ردشمارا یرلددع ناقبح عسل سه هن هدلاح ىتيدنلق هوالع دحاو

 لوبق هرزوا كعاهدافا یی نالوا لصاح هد عو ريليديا هارا هللا س یر ندراددع

 : ىسادؤم كنهلئسم هسا رونولوا

 ع = ل "سم

 ۱ . رولوا رجنم هتسهنعم ريغ “لداء هينا ةجرد رب یک

 0 ردغمتا هارا هدعاق رب ىتآ هجورباتبوك اهارب نوجما كما لح ىبهلئسموب هتشيا

 ۳ ىلع كنفعض كددع و هک ردلالا ددع رب هلبوا نوحما ددع نالوا بولطم »

  تمسق جراخ هحیلیدیا مس هم كلضافت مدن یعولع» ددع م هلیاییبیم یدنک و

 1 . نوسلوا یواسم هئعبيم كيولطم ددع د

 هد ٩۸۱۷ قرەنولوا هجرته زبلكتا ندنفرط [(001611001] قوربلوق هلاسرییاو ]1١[
 ۳ 0 ردشلدیا م.يط هدهردب ول

0-7 



 اع لح كهف

 بس بل ۲) ٤ م هدهلداعموب طقف .ردلكد یشر هقشاب ندنردجح كنسهلداعم هست هحرد ظ

 .ردقوب هش هدهنغيدلوا هح دادعا كنيرذج نو كنقلطم دح م ۲ هليرالاثما

 هک ردشعا رک ذ هدعاقر هدنوحا ناعت ینعومش یرلعبم كنهبعسط دادعا « انابايرا

 كنلثم ییا كدودح ددع هدر و یتسهدایزرب كيوب هلا ليو كوص» : ردن رابع ندبوش دولا

 ربا [ یر دنا مارک و ندّتسا برص هل رکیدکی ید دع جوا 9 زكلا ىنسهلضفرب

 < . زكسرولوب ینمج كنغر رب بک سم ندراعب رم زک هسا
 ًاسقشوت هب هد و رمه هدعاق هروك هنکیدارتسوک هلا ه2 حس ددع كوص هما ىف ۱

 : هدافا ناولو

 © ه) +۱( )۸۵۲ +١(
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 : هدول هک رولوا

۲ ۲ ۳ ۲ 

 ۵... +۲ لأ

 ترابع ندهمان دادعا كنهنعم ريغ تالداعممسقر, ندالوا ٌةجرد انا را ادعام ندن و

 ردق وا .هددعاوقوب هدهسإأ 9 ناس دعاوق ىضعب نوجا لاصحتسا ی :.رالح تروصنالوأ

 6 للون اون دوا شلو نوما هيددع تالداعم یجعا قحا .ردقول ىشرب تىما ناياش

 وب كباتك .ردهدكمتتا لصاح نظ رب اد هنفیدلوا فقاو هبهرضاح مقرت و دادعت لوصا
 . رديراع ندد "هلاماک ناه ىمظعا مسق كرانو م هحينلك ه هسدنه ”ىواعد ىيدإيأج ردهنمسق

 هسرادقم ۳,۱ ۱۷ ددع ا يلا همس کو دننس یراق هلا هراد طيح زکل ۱

 هنکیدتس | رابعا هقود ۳۸ «ف هر اد رطق فص ین یسج كتهچرد ٩۰ هدون هک ردل داعم

 هر دس هح رب كنسهعادع ىواسم هب هقفد ۲۲۵ ىنعي هسوقوب ىنمج كسوق كل + هر

 ] Brahma - Sphuta « las — اتومس ب اهارب » هدو : هحینلک هباتب وک اهارب

 ًارصتخم یاب ییا كباتك وب هكردشمزاي باتک رب موظنم هنو هلبمان 3 ]١[

 یاب یحنکیا نوا نالوا ثحاب ندبا_سح ۰ رد هدا صصخ هب هدمه و ريج « ب 1

 هجا سل ترتسناس هکنوج . ردکعد « یلسم كناعارب » یسانعم كنمسا كياتک و [۱]
 هدنتروصدنه دنس هلینظ مسا رب قو رلب رع هکر د هنسانعم « لوصا» ايو « كلسم » یمهلک اتناهدیس

 ۰ ردراشعد « دنه دنس بهذم » هدةنتكه كسم كيامعارب كره دیا لش



 رجب ےس دجپسج ةنقاي را چپ

 ۳ للتو ندنفرط قوضابر نيرخآتم دلع ندباح رش ىنرثا موظنم ررحم هرزوا
 كتنافود lL ىنايوتحم كرثا و هيفام عم ٤ رد دک ل تسول هرززا قلوا یدحوم

 3 ردهدکلاا لصاح هدینط ىثيدلوا فقاو هنناحردتم یاتک

 ندهيوتسم تاثلث» هلبا ربجو باسح ندمشق ترد ینیدلوا مسقنم كروك ذم باتک
 هلآ ىعومم ردق هنمم دح رب كتسولساس هيعيبط دادعا انابایرا هدنسجدرد نالوا ثحاب

 نالوا مولعم یوم :هك هليوش ردا 1 د هدعاق رر ندا اطعا ىنعو# كنس رلعل ص

 ىل ] ككرتشم لضف ىنعوم كنهلساس » نوجا نييعت ییدودح ددع كنهلساس رب هليوب

 كرتشم لضف هللا ىلثم کیا كلوا دح هبرض لصاحو برض هلبا یلثم زکس [ كئيددعرب

 دو ورک وص ندقدلا ىنعل ىص رد كعومج وو ؛زكيديا مف ىنعب يم كالضافت ی هد

 ٌجراخ نانولوب ۰ زکلیا مس ہلا كرتشم لضف یحرط لصاحو ح رط هود کیا ىلوادح

 .ردشعد ۳ وادار 3 یدودحددع ءزکلآ | یفصن و وهند A مضدحا و هتمسو

 لضفو ب یلوا دحو م ىعو یرلدح یل وا ردق 2 كنهددع هلسلس رب هلو هتشا

 ییراقو هر وک هيهيربج ةرضاح تاراشا  هسيا رولوا كج هليرتس و هلأ سن كيد

 ۳ : ىلولدم كنەدءاق

 ١ ۷-۸ '(س ا هلو بإب ام م8 (ياح تاب ١
/ ۶ ۲ 

 . رولوا ترابع ندنر وتسد ۰

 3 رار هلا یسلصا نامو ندبا هجرت هبهجزسنارف یتسق ون كنباتک كانابایرآ

 ۱ هات ةجردرب فن اهايايرآ فلؤم لالدتسالاب ندهدعاق و [110060] هدور وسوم نردتا

 ۱ «هدافا یيراقو هققایف ٠ ردشعا مکح هنغادلوا فقاو هلح لوصا كنسهبموم هلداعم

 ۱ نعوم 3 هدهددع لاس ر نالوا 2 یدودح ددع «/ قرتشم لضف « ب ىلوا دع

 : نديا اظعا

 ۳۲ 1 ناجع بمب 0 و سه

 58 : نالوا كعد وا هنس ابو كنبروتسد 1

 2-3 ٤ نادك فدع هج ا نآ ۷ ال دن



 یعاالا كّضَراٌ رك ېک رلیلنیج هد رلرل دنه

ESEیسیدابم كمولء هفاکو ی رلقدلوا  

 طقف . ردرلشتا اعدا یرلقدلو ىرليدنك

 كز رلاعداو هربخا تاقیقدب و هعقاو تابرحم

 كرلنايراو ىنغيدالوا دنتسم هحيص سارسارب

 هری دنه هنمان لع مدقم ند: لالي تس | ىتاتس دنه
 ىنغي دامولو» یشرب چیه كح هل هنل وا دانسا

 9 ردشء وق هن ادم

۹ ١ 

EE Ory TO e ا دور 

 | [ تايضاير خران ]

 بتک هدقرش هرزوا ییدلدیا ناب هسانلاب هدداج یحنرب نالوا ثحاب ا
 روهظ هسمک ییا.هحیاشاب هنمان نوضایر هدناتسدنه ردقهنتشرات یعوش كنهنانو ةيضاير
 هدنلئاوا یرصعیحتتل | تیامو هدب ريخا ف صن ىرصع ىحاشل كدالا.م هدكرانو هک ردشعا

 نط یرلقدلوا ندنسایاق نایرآ لئاق نالوا ىلوتسم هبهبدنه كلام ندنتهج یرغ لامث
 ۱ ۰ ودعت زا نیو

 هدیرگید [ Arya-Bhatta ] انايايرا < یر كمد>:م یو عود اهدو یخایرییاو ۱

 دلوت هدنرهش انناب هدنسهب دالبم هنس ۷ كناناباي را هدد [ Brahmagupta ] ات وک اهارب

 2م رات هد كوب هحنلک هيات وک اهارب . ردلوهجم ییدلیا تافو نامزه هدهسیا مولعم ىييدشا

 ىنيدنولونهدنتساير هناخدصر یهد (17زها» ] نيجواو ىنيدلوا ىسهيدالمم هنس 68۸ یدلوت

 یرلمسق نالوادناع هتاثاثم ندنراث | كناتبوک اهارهلرک ءانابايرا كرك .ردهدکلدیاتیاور

 ی رامسق نالوا راد مرکو باسح زکلا هدارو ندشدلوا شل ا ناس هوا

 : زکجءریک ندقیقدن رظن
 هلثيراك ١ یمسا هدنرثا كئاتوک اهارب نلک هرکوص رصعرب ندنسیدنک هک « انابیرا و

 یاسل تیرقسناسو فورعم [۱] هلسا [ قردان هطتوتت] « اينابايرآ » « ردە

 قرلوا موظنم . .ردثحاب ندهيورك تاثلثم هلبا ملا تمره یمسق یکلوا چ وا كباتك و []
 نامز ىليخرب هکر دب وجا كيوب .ردح وک یساملشالک ۲ هلتهج ینیدلوا قلغم تیاغ یسهرابعو ىنيدلز

 . ردقو رثا ندناشا هدهدنتاجردنم اتاذ . یدا شمهمهلدیا تراسح هنسەچ رت



 هيقاي E ؟

 تالداعم تنافود هرزواینجالشالک | هدندناحاضناوش نايريو :هدنقح ىنايوتح كلاتك
 کو لاح ۰ [۱] ددشمهمتا قیرفتندن رکیدکی ینلاح لوصا كنهئيعمريغ تالداعم هلي هئيعم
 ؟شاراقجندال و مشر ادلربج نون و, مدس ول ىل> لوصا كن هنعم ريغ تاالداعممدهرمضاح تاسيردن

 شچا كتنافويد هيفامعم .ردشع ولو هدکما ليكشت ىصوصخم ثحمرب كدادعا ةيرظنو

 نومضاید نشت هدايوروا هدهابشا رود ىتحو هبقرش نويضاير هرخ الاب هرغيجوش ىنيدلوا
 : ردشلا ماود هدهس ىع

 هنسیق رت وجممت كربج لع هدناتسنان و مدق كنساقطش را باتک كتنافود فنسأتلا عم

 تک ر د هدب ر ىحاجواايو ین کیا روک ذم بات كطقف .ردشماملوا ىريثأت رب جيه

 ًادجو شنا لصاحريثأت رب كوو كب هدقرش زامولوا رونولوا همحرت هيد ع ىك هينانوب
 . العلل! تمدخ هنتر كنانضایر

 یندلوا ميك ىمحرتم كباتكوب نالوا فورعم هليمان « سطنفویذ باتك » برعلاناب
 نوک و هنغيدلوادوج وم هدق رژ كنس هرب ع ةخيسن هدنلئاوا یر رصع یجنچ وا هدهسیاروممهنلس

 یحدردات یە رت كسطنف ود باتک ناخروءایو ناف مشتسم ىضعل اعقاو : نمهلب دیا همش

 هدراهسبا هدکعا ربخأت ردق هیناحزوملا ءافولاوا یموضود اهدو هنطساوا یره رصع
 دير رصع یجنچواو یجنکیا باتکوب اذ .ذامهلقاب هلی رظن حح هنيرلهملاطمو شكل ر انو
 بانک هناکی نایالوآ مولعم یمحرتم هدننابم رل:اتک نانولوا لق هب ىف رع ندمانو ناسا

 ها ىس [ Les ةزتان6 101168 ] « هيركلالاك_شا » ك [ 6[3دعاوتنق ] سوالانم : ردلكد

 1 كلفلاتارهاظ » و « [ optique ] « ی ظا ناک م 4[ 191101106 | سدياقوا

Les phénomènes [س و نب رب] | یم رج باتک »لا ۸۱۲151070۱116 ]س وخراتس زا ٤ی ]  

1es grandeurs et les distances du Soleil et de la Lune]ی راج رثم هدیم [  

 ۹ رز کا نای وا مولعم
8۲ 

 )و یه یه هو وس زب

3 

 .ser : هدئس هلثسم ىجت ۱٩ كنءءبار "ماتم تنافويد [۱ ]
3 1 ۲ ۳ 

 ۳ 4 ل س ع = سال س
 لندهحرد یحتکیا و قىر هل داعم و ہد ۹-ےرا شا لح هدى. هل داعم 4 > رد ىحنج وا 9, ۳

 18۰ : نهرو ذه "هلداعم هل رخ 1 ول : ردهيصوصخح 379 رب نالوا قب رش لب اق هب هل داود

ET E SE BL 
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 ۲۹ لعدم ۱ ۳

 تنافو دمدیوت ندننح هوا علص را هد ۰ س و ندفرط ركيد .ردیااضتقا قلوا

 :عبطلاب و شمعا رفع ۳2

 ؟(م = س) = ۰ = س |
 : كرهدیا سا : م 4 داغم

 ٩۰ + *م
 بس = س

1 

 : هروک هنطرش ( )١ ىدعا . ردشعا جارختسا ینسهحیش

 :ايو
 وسما د ۳۱

 : ی ددع عو# كراوطوا كرم دبا ضر ۲۰ >> م تافود ندنغح هل وا

 ۲۱۱ = س ۱
 : هدیددع كرايم ارد نایولوا هيدأتو

 ۷۲ + = ۰ — "س

 كمعا قيرفت ةمسف کیا ىنىمح ارد VY + و ًاقيفوت هتسافود قوص ندنو ردشلو

 نالوا ىمحارد ه هللا بارش نالواىمح ارد ۸ یسوطوا ره هربظن ريظن هک ردشلاق هج

 . نوسلمهلوا مولعم یددع كرا .حارد نايريو هبارش

 كرايم ارد نوجا بارش نالوا یمحارد ه یسوطوا الثمو رب ندرامسقوب ىدمش

 . عبطلاب هدلاحو . )هديا ضرف 4 اضرفو لوهحم ر ید

3 
۵ ۸ 

 ندنفج هل و

۳۹5 ۷۹ 

 و ا
 ول وا 24 ندنرکیدو ول وا ۲  ندبارش نالوا یم ارد ه یو وا هدزدنوبو ؛رونول

 ۰ رولوا مولعم یر دنا



 هيقاب راب ۲ ۲۸

 : نيربانب و
۷ 

۳۳ 
 ۳۰ ی

 . رونولو
 ندکدتا ب رص هلا ۷۷ ن وا قملف مات یتمق ود كل وه س تناف ود ةن شا

 : نوجا ینصنم طخ وه ب هليا ییاض جوا كنثلثم و + ب هركوص

 SW دعاس اوج

۷ 
 ۲۷/۸ >۳۲ رم تش رد 6 2 ن

۳۲ 

EE۷ >< 5  
=( ] < ۱۰۰ 1 

۳۲ ۴ 

 ۷ ج
 E ۷6 ۳۲ رس ده 7 9۵ ن

۳۳ / 

 . ردشلو ی راممق

 كراوطواوبو ؛ شما همیاببارشوخ وا چاق ربهسميكرب - . [1] هئيعم ريغ 'ةلكسم
 درب هنسيه طقف < شملا هیخارد رش هدىنمسق رکید و هب ىمحارد رزکس ىنمسقرب
 یددع ٩۰ هع صوب هک هدنروصرب : شا لیکشتمات علم رب یددع كرام ارد یبدر و

 قدمسف رب یه اع .شلوا یواسم هنعبرم كنيددع ووا عومم « ىلصاح هجيليديا مض

 ؟ ردشملا بارش و وا ردق هب

 لوهجي ىرددع كنسوطوا عو كيارش عو کلا ینیدلآ كلەسمىكو « تنافود

 هج ولنم كنهلكسم ةوروك هنکیدارتسوک هلا س لوه وش هدلاحو هک ردشعا داتا

 ع )لیارا ىددع كرايم ارد نالوا ىلدب عومج كرلبارش نانلا ىلضافت ۰ — "س

 : هرزوا ینجالشالک | هدند هلم کو لاج

 ۰ ل س >ع سه + + -- 'س < سه
 : نراسو

 ۷۲ ۳ نا تو

 ۽ ردیسهلئسم یجن ۲۳ كيهساخ "هلاقم كباتك هلئسو [۱]



 3 لخدم

۷ 

E 2 

 : تنافوبد هروك هجاتن وب هتشيا . ردشمنا جارختسا یتمیق

 3 ۹ ظ
 7 _ بس

 9 ۱۹ 0۷٦

 5 [1] ردشلو و ییا نديا قفاوت هب لسه یک

۲ 

 ثلثهرب نانولوا هدافا هلياددعررب ماتو قطنم ىراعلض س . [۲] هئيعم ريغ لسم

 هني هجهيددع تميق ینصنم طخ كنيرب ندئراءداح یواز هک ردبولطم قلوب هيوازلا مثاق

 ؛ نوسلوا قطنمو مات

 : ردینآ هجورب باوج ىكيدريو هيهلئسم وب كتنافوید
 تلتمر نالواهعاق یسهواز ء و راح ی هد ورسم طارش ىثثم (۳ لكش ) 5 # بت ظ

 رک ۱۰نوسنولو تراع ند مهيب هدینصنم طخ كنسهداح ةيواز ب ؛ نوسلو

  = Eهسا رون ولوا ضرو س ۳ حج ا ؛ سو :

 1 نو ی

 : الثمو یواسم هئلثم ر كئيددع ۳ هدیاض 9 هک هديا ضرف یدمش . رولو

 ۲ - و ج

 : هدلاح و ؛ نوا

 س۳ ۲۳ت هه ح
 هست

 نوع كلم حج

 : ند.:سهيوازلا منا ثاثم ۶ > ب ندنئء>هلوأ

  (+۳ < (GE =©)نس (

 کیا هدهلئسو هکو لاح . یدیا شا لامعتسا تراشا نوجا لوهجيرب زکلاب تنافود []
 ندقدلوب ینتمیق كب "س لصاو ؛شعا رادتعا ۱ الوا ی وهح نیتکیا نوجا كيوب . ردراو ل 4

 . رديشهلكسم ىج ۱٩ تن-هسداش "2م كباتك هلثس و [؟] '



 هیقاب را ۷۹

 WY ع 0 ۸
 )اد ( بد )

Yo 

 © )دسر ا ۱ ۸

 . ردشعا هارا هرزوا قلوا

 E ت لصاح كرلنوب هک ردب واطم قلوب عد يم ددعییا سس ۰[ ] هئسعم ربع ل

 ؟ رانوساوا عدم ررب هني راددع نالوا لصاح هدلاح ینیدنولوا مض یرکید ايو یرب

 ١ طئارش هدلاح وب ٠ هرتسوک هلبا ع 2 00 ىرلعب يم نالوا بولطم ًاقفوت هتناف و د

 ۰ : هروک ا هدو رمسه

> ۲ ۲ ۲ 
 EVE نسر اف ۳ ع نإ

 ٍ '"س(6١د+غ) او س ادب "ع س

 1 یسالوا حلر كنسخنرب ندرلنو هل رد.ءييط . ريلك مزال قلوا حبه رر هدىراعوم#

 2 تنافود هنشا .٠ رد زال یسالوا عما هدكنع و ۱ لس "س لاح همهم نوحا

 ىكجهلسهلا هدنلکش حل رب ۳ "۲ = س) یسهدافا ۱ + 5ص و ناكمزال یسالوا
۱ ۱ 

 1 ۳ نراتو 3 شل وس

 ۲ = س) = ١ س
 4 ۳ نالا یتسداعم

۳ 

 ےن = س

 + ۱ : ینکیا طقف ٠ ردشاو

۱ + 
 سم + "ع) = "س(۱ + ع)

۱ 3 

 : هدنوحما كلوب ندنکیدا اضتقا یسالوا عدب سم هدكنسهدافا

 ۲ e) - ع۳) و + عو
 0-2 | 3 شلپا عضو

 5 , ردیا لیکشت اق ىف ۷۹ یمهبئاث اقم كباتك هلثسم و ۱1



 0 لخدم

 : ًاقفوت هتسادوم كنهلتسم نيربانبو ؛ رولوا

 (۲۰-- سو FON سو + (۲: ت س) + (۲۲ -- س) > س

 : هدندهلداعم و .رونولوا سرتسد هنسهلداعم

 ن

 : راددع نالوا بولطم ندننچهنولوب

 هد ۲۲ - ۷۱

۸ ۷ = 

 ٤د ٣۷ م١ ظ

 ۱۱ ع ۲۰ س ۳

 يسد ح ٩ + ۽ نالوا یواسم هنعوم علم کیا بس و [۱] هثيعم# ربع "4 بم

 ۱ ؟ ردبولطم كما قیرفت هنعوم میرم ییا رکید ییددع

 نالبنارآ ؛ رد "۳ = ٩ ؛ ۲۷ = 4 رامپع نایریو هکمادام » تنافوید هدهلتسم و
 : هدراعل سم

۱ ۱ 
 ۳ - سم) 4 ۲ + س) 0

 : هسرزوا كنوبو ؛ شعد « یلسهنا | ندنرااکش

 ۱۳ = (۳- سم) + "۲ + س)

 : هليذ رو ۲ تب م هدهنعم ربع "هلداعم و یدمش . ردشا| RES ینسهنیعم ريغ هل داعم

 سادس عسا س ۲ ) + ۲ + س )



 ١ 1 ٌ ؛ : هيقا رانا 5 10

 8 20-6: 4 م2 (ج--+)

 : هليضرف

 ۵ + س م = "ص ع

 : هرکوص ندنوب ؛ رديا عاجرا هنلکش

 ل = ص ع
 : هلا عضو

 ۳ سم
4 

۲ E 

 . رايا جارختسا تميق درب نوجا ىرالوهجم ص « ع هليسدطساو كنوب قرەلوب
 8 لحلوصا ییدتاه ارانوحاهقفاوتم نعم ريغ تالداعم نالواندهبل اعتاحرد هيلع ءانب

 1 لوصا ىيدتبا بقعت هدولتسمه نوجا كلوب سكعلاب ؛ رداكد نوم یک یرار د

 . . ردعلا هنس هص وصخ طارش كنهلّئسموا

 . یعومع «ليلحتلوصا ییدلبا لامعتساو لئاسم کیدټیا لح هدياتكوب كتناقوبد هصالخ
 : هدوإ سم رب دوا هکردراو قهجر بلاح قد رظن ادج نكلاي ندع ونتم كك ندنغداملوا

 هردس«۶ با ا ءهدئروص قح.هلوا قئاس هبهلداعم لكش یجهلسهدیا لح امئاد «یلوهج

 ۱  ركفرب راد هيهلمح قرط ییدلیا لامعتسا نوجا لااا ىرارذج كيالداعم هدام عم

 'طقفو اع نام ىلا هجورب ىجاقرب ندرانوب قردلوا هنو هداروب هرزوا كما لصاح
 [a ردشادبا جرد اقفوت ه هرضاح تاراشا لوصا

 : هسا : آ هل ر وص هن یه , هک ردب ولطم قلو مان ددع ترذ سا : [۲] هثسعم و

 ۱  یواسم هر ندنراددع ۱۷9 6 6و ا_ةلطم یعوج كحوا سه وسلا

 1 ؟ نوسا وا

 هدلاح و ۰ ردشعا ذاخا لوهح یع و كددع تردوش ON چرب تنافود هّئشلا

 : هلسهرص ددع ترد نالوا بولطم هسلأ رونولوا هدافا هلا س رو ذم لوه#

 ۲۷۰ سس س +۲۷ س +۷۵ س س 4 ۲۲ تب س

 ۱۱ 6 : هفیصص - لوا دلج - تایضایر حرات - لو زور (۱]

 . ردبسهلگسم ىجن ۱۷ كنسالوا لاقم كباتك [۲]



 ۲۲۳ لخدم

 ىنهلداعم هدریدقت ینیلوا رقص یرللاتما > ۸ ن دام و تافود . ردمدنسوع لکش
 : هدنروص ینیدلوا عل رب یک 'م حج ب الثعو ہدلاح یسکع هدهسیا رودبا لح اماع

 ۵ لع سم >ح عا

 : هدر دشت یییدلوا حلب سم رب یک هو ج و و

 هب سيو 2ع

 :هلداعمو ؛ردبا عضو

 اه + (ط + س م) < "ع
 : هدهدلاح ىتيدلوا رحم هنلکش

 ال
 ندیا فاح هروک ههلئسم نانولوا لح م هدنر ره كنالاح و هکرابا لوق یلح تروص
 ۱ . ردنراع ندیددع لاثما رب

 ندبا جانا یهنعم ريغ تالداعم ىضعإ ندهجرد كيكو او هدنناتک كتنافود

 ندهلداعم لاکشا ییدلبا لحو قيقدتهطوا امادیالداعم هدلاحو قا .ردراو هدلئاسم

 . رولوروک ییدتیا ليدعت یهلئسم هدنروص قجهلوا دعاسم هعاجرا هنبرب

 : هدهدننابم هقفاوتم هنعم ريغ تالداعم یللوحتم جوا

 و + س جل س ب = ع

 + س 7 4 "ساب = "ص

 دوقفم ندرب ىسدكياره كنيرالاثما ت « ت هلحزا :ردشم ريك ندقفدت رظن هدی رالکش

 ندرلنو کردشما هاراقیرطایو تروص ییار نوحنالح یهلداعم ییاو هدلاحیشیدلوا |

 : تنافوند هكهليوش . ردلکد ىلاخ نیو كما لق هارو ىنرب

 الوا 7 8

 و ل س > = ۴

 او + س 7 ح "صا

 : یهلداعم کیا و هلبا ح رط ندن ركيدكي فرط فرط ین رلهلداعم

 (او 13و ) + س (ج ج چ )کک صاس ع



 هیقاب را ۲ ۲۷

 (هدت 2) (> تدم )
 : كيرض ر

 ھ7[ و جا ول ب س و ن

 قسط ىن هدعاق 7 تنافوند هدهسإأ كما هدافا یغحهلوا تدم كنید ھ 7 هداس هح

 ۱ ین راددع NES 7 ی ا اد نک ردیا

 9۵ - و5 3 70 ا ۱

 ! ردشعا اتعاو تقد هکعا باما قرلوا

 یمهحراندیالا:تناهزب یموغود اهد ایویسهمو ته كياتک هرک وصندهمدقمو

 ندالوا هحرد 4 قلك 3 ردشملدبا رمصح هناح لب هب ددع 3 E نالوا روعام هن ال داعم

 ندا اتوا نوحاكعا لح ی دحوذ ”هلداعم رب ن دهان هج ردو ین هطيسإ ”هلداعمرب یالوهګ ر

 هسا هدعاق دن اع هنلح .كيدل داعم ر نييعتلا ىلعال ندهن ات هحرد . ردعهاح امام یدعا و

 : یمهلداعم همت هحرد ادعام ندو . ردك رك هسلوأ جردنم هدنر كرلهلاقم نالوا باف

 هو ا س ا ناف

EY 4یفرط هد ز وص ییدل وا  az8 یک ینیدابای هدرضاح لاو دن ییدسا برض هلا  

 یی یراردح كن هلدا مه ف ردهد2ّع ولوا نام و نط هد ییا دلو ما حلم لوا فرط

 هحرد یک ییدتیا در رەد « ردنکع ريغ 2 ی هلداعم وا هد رز وص ييدتسا روهط مصا ايو

 یخد هدلاح ی اوا تنثم یسکیاره یتحو افتک | هللرب زکلای ندنرارذج كنسهلداعم همان

 ۲ قرهلآ + ینراشا یهدنک وا كنهرذج ] اباد

 ملت و او و

 باك
 سر

 1 ردشعا ۱۳۹ ی رذدوس

 تالداع» یللوحتم جوا ايو کیا ىمظعأ مس كنهيددع لئاسینادلوا ىواح هيفام عم

 35 8 1 كلا ىئنبدلوا یال ودمتم کیا عم ريع تال داعم .ردن دعوت ندا جاتا یل عم ريغ

 ۱ ین رکید رو ر و تەمىر [ مانو قظنم ] بس ام هس رب ند رالو حم هسا اند ۹> رد ىجن ر

 ىملغعا مىق كب هئرعم ريغ ادام ج ردم ساک طو . ردا جارختسا ند هل داعم

 ۱ 3 ول س > + 'س بن حج أع

۳ 5 



 ۳۱ لخدم _

 سس © تب مس

11J ۱ a ççmn اب 2۳ e 1 ça 

 ايو رب تاراشا ییدلیا لامعتسا كتنافوند هرزوا ینجالشالک | ندناحاضیاو هتشيا

 ندهعطقم فورت ندنا ارا ارم یرکفر ابو یر قجهنولوا هدافا هللا هلك جاقرب

 ارجا هنیرزوا تام هدنسانئا ىلح كنهلئسم رب هلااموم هلضف ندنو .ردلكد یشرب هقشاب
 هنتم ىنهعطقم فورح وب هئيرب هلوهحم تای زکلای و شا هدافا هلنالک یناک احم ىيدليا
 هبشاح هدنرارانک هفیح هدنسهررحم هخسن ىضعب كتنافويد اعقاو . ردشمرب ودیا لاخدا

 كراهشاح و هدهسبا شلوروک هدكيدادوروب هللافورحوت زکلا كن هب رج تاک احمق ردلوا

 هنغيدلوا شلدیاهوالع ندنفرط نيئراق [ نانولوب دصب كي ندنافود ًانامز ىنعي ] ًارخ وه
 .ردووب همش

 ندا هدافا یلوهح » هرزوا هجو ىيديد كلون  لزور ندننو.ضاير ريهاشم نیلکزا

 كنهسمکرب نایانوافولأم هليا ربج-یلامعتساو لوبق كفرحرایو تراشارب هلبو هنيربهلكرب

 تاراشا هلو کنوح . ردقرت رثا رب -كسک و تاق تاق ندهجرد یح هلسهدبا زوصت

 .رلريلسه دبا بيقعت هلكلج وك كب یتاک احم نالوا شوشم كربج راما لامعتسا همص وصخ
 دادعت لوصا نانولوا او هرزوا كجا هبارایددعرب قزحر سه كسانو یاىفلا 3

 هنلامعتسا هدزوا ثامرتسوک ی یک رب نييعتلا ىلعال هدنباسحما كرافرحو و «سالوا میقرتو

 ندننافوبد هدننابم نویئانوب دق «تراشا لوصارپ یکوب زسهبش « یدیا هسنولوت ناکما
 [۲] « ! یدیا رونولوا داحما لوا نامز قوح كب

 ناکمزال هدنفحتراشا لوصا نانولوا نایب الابهجورب هدنسهمدقم كنباتک «تنافود
 ناعت یلولدم كنفرح ب ینیدلوا شعاللوق لدب هننراشا س و ییدتا اطعا یاحاضبا

 لداعم هعومم رب ینرض لصاح هلیا لضافت رب رکید كلضافترب» هدءرص یکیدلیا فيرعتو
 : زسهمش یدصقم ندزوس وب . ردشل وس هد « ىنغيدلوا

 : هسيا رولوا كج هلبدبا هجرت هلشراشا نينال ًائيع هريخا "هلداعم [۱]

HHبن هک 1  TIBI13 + ۶ (8) ( 

 ورغود هلوص ندغاص هرزوا یحهلوروک هدیتآ یهلداممو نوبق رش 8 ردا باجا یا زاب هدنز رط

 AIS ىلا ه الا ش ىلا ڪک

 ١ ۸ ° ١ ١

 . ردراشملبا رم رحم هدننروص

 ۱۱۲ : هفيحص_لوا دلج - تایضایر رات لو-زور ۲۲ ]



 _ هيقأب راثآ 4

 دعا تن راش !لزصا E ا و هملعو- هنناتک «تنافويد
 " ةيلاموغ ۰ ردشمالشاپ هليا همدق» زب رصتخ - هدنروص كچمریدتا رطاخرد یهیاسح

 . نالوا لوهو < شقا هارا هلبا هینانود فورح یک هاو نوضایر ابد ىدا

 3 وهم ددع هقيقحلا ىف 1 8 هللراتشا رب تراسع ندفرحر هن یددع

 اعمتحو هلا < هداضملو او ف 1 رفتم یو كرەرو ىنمان [ 6 401006 ] تنافويد

 كلوهحم . ردشعا هدافا هلا ېې [ هدلاح ىنيدلوا هدنقوف كدحاو یلاثما كلوهحم ىنعي ]

  هشتوق یجندرد « [10000© ] « سویک » هنمکم و [ 30001016 ] « سیانید » هنعب م
 ١ ۳ سوسک  ومانيد » هاوو نشل و [ 0100010 - 000 ] « سيماسد تاوماشد »

 ۱ هتوف ىحتتلا ىنيدلا هرابتعا رظن هدهجرد كوص نا تا و ] 0۷۵۱۷۵۵-۱۲۵۵ ]

 ۱ هزوک هەم تروص و و ؛ رد_ثمريو یما [ Û60» - ۱6۱/۵06 ] « شوک ل و

 ۳9 . رشم سوك هلا تامااع هرخا یلاو × ىتمكما عم" ىف تا وه
 | حس ددع [ ردق هبیجتنلآ ] ینبهلاوتم یاوق كرك "« یلاثما كلوهحم كرك هدنباتک
 الم .ردشمزاي هدنشع كلو یللاثما كلوهح هقشاب ندنو . ردشعا باما هرزوا قاوا

 ر نواو یيدتنا هبا را ىيددع ر هدقرح 0و ىنددع نوا فرح ۱ هدنس راسایو

 .ردشأل !هدافاهدنز رط هم یرددع ءسا١ تافود هلتهج ینلدلزایهدننروص 10 یددع

  «تراشا لوصا و ییدلبا لامعتسا نوجا لوهح كننافود هرزوا ینحالشالک ۲ ندنو
 هرامولعم دح نانولو تراسع ندحح ددع . رد_6د یفک# هنارا یوهحم هدایز ندر

 1 هدهلداعمر ندنشدل وا تک نددحاو ی.« دانوم » ردق ددعوا اشاطم رلنو» اک

 یت راشا i نالوا ىنراشا [ 0۷٤48 ] دانوم هدهاکوا قلطم دح ايو مولعم دح رب هلو

aهدیددعر,نواو 4ا ۳ ې یددعر الثم هدنالداعم تنافود ءان اکو هتشيا .  

 . ردشممبا هارا هليا ی

 یراددع قجهنولوا عمج زکلای و ؛ ؛ شمام اللوق تراشا هحمرآ نوجا عم تنافويد

  تراشاوب هکردشعا لامعتسا یتراشا ب نو حرط طقف .ردشل | افتك | هلقمزای هناي ناي

  فل و« هدنوحا هدافا یاواسم لصاما . ردلماش هنسهفاک كرات نانولوب هدنفرط كوا

 : الثم . ردشعالل وق یفرح 1

 س = ١( + 'س (  ) ٥ س ۸ س )
 . ورظود هغاص نالوص - هليا تاراشا نالوا صوصخم هندنک تنافود یتسهلداعم

 ۳ ردشعبا و رج ىلا هحور



 ۹ لخدم

 بعشتم ندهصقان ٌةيلصا ٌهخسن رب هناکی - ردهدقلوا غلاب هبیمرکی ًابيرقت هک ئسهينانو
 ىج ر و يش هال ییا یآ هحور ًارظن هب هعفا و تاقیفد ەدە یرکی وو

 یجندرد نوا ءردظوفحم هدنسلارق ةناخبتك ديردام هک یعدقكا كرلهخسن نان ولون هدفنص

 كرصع ىجندرد نوا هني هدرلهخسن ندیا ليكشت ىناد یحنکیا .ردشلزاپ هدیدالبم رصع

 ییا ندفرط [Maxime Planude ] ]١[ دونالب - مقام ناتولو تايحرب هدنسادتبا

 ١177 هتشيا . ردشلدبا حاستسا نددحسن رب ناليزاب حرش رب هنيرزوا یسهلاقم یلوا
 واو هليراحرش كېلااموم هخسن و نانولو هد:هناخبتك ناقیناو هدنسهدالیم ةنس

 لاب هدنسهبدالبمهنس ۱۵۷۵ و شع ولوا هجرت هب هح ال ندنف رط [ 2۱20067 ] ردنالسف

 .رد ون یمهع وبطم همر تم ةخعسن نالوا مدق لا كنسات؟ كتناف ود هک ردشلدا عبط هدن رهش

 ندنساضعا كليا یشنادنمحا هسنارف هدو :هحالك هنسانو نتم كنباتك كتافويد

 یمهجرتهحننال نالم اندکی ندنف رط [ 172061 06 162112٥ ] قایرب نص .. ود  ھشاب

 هد ۱5۷۰ هعوبطمهخسنولو شلدیاعبط هدنحشرات ۱٩۲۱ ربارب هلا یراهیشاح مهمتیافو
 .ردشمنلق ليثك ندنفرط ىلغوا كن [10۳020] امرف ريهش "یضایر قرهلوا هعفد یجنکیا

 یشدلوا شمزاب هنيرانك كنور ندرلهخسن یداوا كنامرف هع وطم ا یحنکیا و

 . ردب واح هدیاظح الام

 ةعومشرب قحشراف قوح زا یاتک وب كتاف ود هروک هبیرات لو قفدم قرشتسم

 ةعدق عبانم ناقیج ردق هقفلمز روغانئات نوسلوا اق « هکردنرابع ندهییاسح لئاسم
 باحما قاب هلیرظن یناتد ربجرب هروک ذم باتک هيفام عم .رديواح یتالصحتسم كنهینانو '

 هندنک نوجا هدافا یهیاسحلامعا مه هرزوا یجهلوروک هدغاشآ فاوم ارز . ردیا '

 .ردشللا لح NE لیلحم ی هب.ددع لئاسم مه ؛ش ؛ شما لامعتسا تراشا عول رب صوصخم ۱

 هس را هدارو. ندنتاب وتم نوحا كمل دبا لصاح حرص رکف دب هدنقح باتکو ظ

 : ردبا بانا كما ثم ر

 ندی ددان ناعما هدنرصغ 6 هدسنازب سدوللپ - سییمقان او درتالب مسقط 1 . ]١[
 تيءزا مدق نلید هيدموقيل ورغود هنسهنس ۱۲۹۰ كداليم خررات هيلااموم . رد درو ریهاشم "

 هدرتسانمر هدلوسناتسا ین کما منت ترک .ردشملباتافوهدهينطنطدق هد ۱۳۱۰ و شت ادلون هدب ر ومش ٠

 « اژولوتن ۲ » و شتا عج هینانو ةيبدأ راثآ قوج كي سدونالپ .٠ ردشمر يك هليافيلأتو سيردت ٠

 كم ااموم هیفامعم . Eg 1 قويسفل وق Ee بک ص ندهلاقم یدب هدنت# ییا

 باسح هلجزا .رددوجومیفاررح هدرئاد هتايضاير یک ىنيدلوا یرا ۲ قوج كياهد دیاعهشراتوتاییدا ٠

 یناتکرس ىيدليا فیل ات هود هنسهبدالیم هنس ۱۳۰۰ هلسات ۲ 6۵05۳001۵, هی [Ivo رم اد هب یدنه
 فشک هدنسهنس ١547 هکردراو ىىرشرب ىغيدزاي هئيرزوا ىسهلاقم کیا كنسهخسن رب كتنافوهدهلبا ٠

 . ردهخسن وب هخسن نانولوا |
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 هبقاب ران آ ۱۸

 نایاش هنقالطا ربجت هدننابم هضایر رانا ندیا لاقتنا هزي ندرایلنان و مدق هقبقطا ىف

 Eu ] Apı0unrıké - [ اقطنقرا ك [ 1)زهودهصا6 ] تنافودد هدوا هسيا راو را رب

 ظ هناكي هدیاپ و : ردراو تامولعم زا كي هدنقح ىناؤم كیاستک فسأتلا عم ردساتلا

 نطوتم ةدوردكسا طقفو [1] ندنسامالوا لصالا یانو كتناقويد .«یش زمکیداس

 قا ۰ ردکو کشم هلسب ینیدلوا شماشاب هدرصع یناه كملااموم .ردنرابع ندئسامو لوب

 ۱ تاسحر هدهردنکسا هدنلوا فصن كنیدالنم رصع یج درد 1 نظن هاراما ىةعل

 __ ى ناثآ تابختنم» مدق نانوب هقشاب ندنوب . [۲] ردهدکلدیا نیمخت و نظ ىنيدنولوب
 جوا زونوا كتنافويد ًارظن هنتروص هلرانع كنس ةباتكرب موظنم نانولوا فداصت هدننایم

 یتاداشای هنسکیاقرف هدكنوب كرهلكهيايند ىلغوارب هرك وص هنس شو « ىكيدتيا لهأت هدنشا
 او هک ردهدقملشالک ۱ یلدلوا رمعم اهد هنس ترد ی زدن رک وص ندن و و

 . [۳] رولوا كم د شما تافو هدنشاب ۸ تنافود

 ین آ كليا زکلای هزب هدهسیا بترص هشرزوا هلاقم جوا نوا ىرثا و كتافويد

 . هیفامعم . ردشلوا باغ هلا نامز نافوط یمهلاقم ید رکیدو را لاتنا یسهلاقم

 ۴ تیبا راءواللع راها ی هننذم و شيو هتناحردنم « هدهلاقم و نديا لاقتنا

 خسل نلمهولوا فداصت كناقطيعرا ردق هوك و . ردشلوا لصاو هزب «هدلاح یش دلوا

 ۱۱۰ : هغی ب یلوا دلج كنسهجرت هجزسنارف  تايضاير مرات - لو زور[ ۱ ]

 یرباپ لو قرشتسم ندا قیقدد یافود بات هصاخلاب ,ردهروک هترثک | نیم و []

P ۰ 1322613 [ ] ۱ فصت یدالیم رصء ىجندرد هدلاحره . ردهدقلو رخوم رصع مراي یخراتو 

 . هبیطسح نوت هك وج . ردمدقم هر نوثت نانولو ی ا يحارب هده ردن كسا هدنربخا

 1 . ردشا ثحب ندتنافود هدح رش رب ىنيدزاي رئاد

 _ ىربندنرلرعاش نانو نوا تنافويد هكون لاح .رددرو کیا - لوب ريسفت تروص وب ۳

 «هدقاقس وج ىنرب هديتلا كئيرمع تنافودد : ردود یسهصالخ دارازنم كنسةياتك م نايديا مظن ندنفر ط

  هدحاودزارب دوسىب یر هدد كرم دار هديا لهأت ًايقاعتم یخ ی رب كا

 هجن دم یرم فصن كنب ردي یلغوا و ٠ یدلک هبائد ىلغوارب هرکوض هنس شب ب ندکدتا را سم |

 ۱ . یداشاب اهد ات تو هرک وه ندننافو كالغوا هدیدنک . یدلوا رمعم

 : هسا را عضو هنلکش هلداعم هباتك وب نالوا شلزاب هدنتروص هيباسح "هلئسم رب هتشيا

 سس 4 كس سادت ع ٠6 لس سن ما س دع ج س سن ۱ ۱ ۱ ۱
a 11 1۲  

 : نوجما ىنم نالوا لوهجم كتنافوید هسيا روئولوا لح هدهلداعم و و

 9 . روت ولو



 ۱۱ لخلف ۱

 «[۱]همان دادعاو ءهيلصا_دادعا هليا سقت هدرف ًادرفو جوز ًادرف ءدرف اجوز «جوز اجوز

 .ردباتحم ندهمسحم و هلكشم ؛هعلضم دادعا لصاماوندنصاوخكراتسنو ندهصقان «هدناز

 هلبا هبددع تاقشح زکلا كرها تايثا یدادعا صاوخ ییدلیا نایب هلااموم قحمآ

 «قتط را » ك [ 1602 ] نوت ىلريمزا نداروهط هدیدالمرصع یحنکیا .رلیا افتك |

 . ردلکد یلقرف قوچ كي ندنوب همانا كرک و تایوتحم كرك هدىناتك نالوا رئاد هب

 هدننلئاوا كنیدالبم رصع یجدرد ايو هدنرخاوا كشیدالبم رصع یحنجوا تیاهن
 هلا یسهتساسا دعاوق كريج باتک و هكزيلك ىناتك كتنافوید نانولوب تایحرب هدههردنکسا
 . ردیواح یهنصم ريغ لئاسم قوحرب دناع هدادعا ةيرظن

 [Nombre parfait] كرايلابوروا سکعلاب ؛ردلکد كعد هحیضدادعا هماندادعا هدارو [۱]
 هکنوج . ردرلشمرو ىنءان «هماندادعا» هرانو هلیتقو هقرش نویضایر هکردرلددع یرلکدربو ىنءان
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 قالسا هرلددع زمکیدید «مات ددع» كرودبا هجرت انیع ندنسهجزرسنارف یر ندهنس چاقر وش مزا

 .ردرلددع نالوا یواسم هنعو# یرل ساق هماندادعا هروك هيامدق هتشيا .یدارذع د «هحيضصدادعا»

 رد رابع ند ۰۲ ۱ هک «رل ددع نالوا ىرامساق هکزوح .ردما ددعرب ىددع قلآ مک هتن

 "هلازم ] سديلقوا هرزوا يیدلدا 3 هديراقوب 7 ردب وام هنددع ه١ = ۳ + ؟ل ١ ىو

 گز

 : « هدزوا قوا ىلصا ددع رب یورضم (۱ بس ۲ ) « هسدنهلاب [ هعسات

 ۵ بم

۲ .۱ ] 

 یا هجو رب نانولو هروک هروتسد وش هدلاحوب . ردشتا تابثا ینفجهلوا ماتددع رب كنبرض لصاح
 : ردیدهمات دادعا هدرلددع
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 هاو ۱.۲۸۷ -ح و ۴ 0 ۸۱۲۸ ح(١ ل )>< ۲ » ۷ = ۵

 Nombre abondant j] « كازددع » هددعرب نالوا دو ود ندب دننک ىعو# ىرلعساق امدق ء هل اقا ظ

 هتشيا ۰ ردرا_ثمريو ىنمان [ ۱0۳۵۲۵ 066601624 ] « صقان ددع » هدهددع نالوا كوجوكو
 ىرلددع NS ES 1 1 نالوایرلمساق هکن وج هردداژ ددعرب یددع ۲ الثم هر وکه بامدق

 ىددع ۸ سكعلاب .ردکو نو ندنددع ۱۲ یددع ۱5 >> 4 عل مل ۲ + ۱ نالوا یعوگ
 ۷ ت ع لل ۲ ل ١ یی یو یرل ددع ع ۰۲ ۰۱ نالوا یرلمساق هکنوح . ردصخات ددع رب ٠

۱ 
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 ۰ ردكو جوك ندنددع ۸ یددع

 كتايضايرسوماق نوجایرلرب,مت هیمایها ابو همس دادعاو ,یاکشمایو هوتسم ءهعاضمدادعا [۲]

 . هنولوا تعحاص هن رل هغ ۳۷۰-۳۷۹ كنسهسارک جرم كنند یر نالوا ع وطم ۱



 هیقاب راثآ ١

 ساقلا راشم ريغ ىرازادق» 2 6 بل هدنس هلاقم یع وا نالوا ث ثحاب ندهمصاتام د

 هدر دشت ييدتسا هب ارا ىطخ 5

NE AN 

 E كعاونا و و قفدو یرح یر سه كطوطخ عاونا غ نلسه ول وا ھارا هل.سهدافا

 لااموم هدتكو م كنهلاقموب هله . ۲۱] ردشملا فينصت یتسهفاکو تايثا یتیداوا غلاب هشب

 ابا هدنروص رب طمسا رد وا یخیدلوا سابقا كرتغم ريغ هليعلض كن رطق كل ص رب

 7 « ! ردن ريح ناياش ادع هروک ل دم تروص هکر دشلا

 دیراقوب اخو نالوا جردنم هدنراهلاقم ىضعل كل وصالاباتک كسدملقوا هتشاا

 یو دو . ردلکد یثر هقشاب ندنسهمادتا "یواعد كدادعا هیرظن ءداوم نانولوا رکذ

 اد هب هراس و همس < شف دادا هللا هضصقان و از 2 همان دادعا هب هسادتا

 درایلناتوب مدق هسیارولوا كحملبدبا هوالع هدتامولعم نانولو ندنف رطهمانو نوضایر

 . رولوا شلزتک درو یهو تابه كنهضایر ةعش ناشد « ىرظن باسح »

 2 دیاقوا فوم هناکیندیا اننا هتیرزوا هبسدنه ناهارهلب و یدادعا ةيرظن طقف

 هام وب هک ردراشلا افتكا هليا هیددع تاقیقح زكلاي نيفلؤم , راک ةر و نوا

 "ا سوخاموقم ناولو تاسحرب هدرصع ی 2ر « یرومشم كا كرافلژم

 رد هنساصا نكم كوب هک ردشم زاب ناتک رب لما «باسحلا لخدم» هل ااموم . [ ۲ | رد

 ساب ندنفرط [10800] سئوب هدامور هدیدالبم رصع یجتلا هدهسیا شمامهنولوا

 دما و هدرف و جوز ىدادعا سوخام وقرن هدباتك و . رددوحوم یر هحسال

 ت رکف ك [ ۱69501020 ] ناماسن ندنرانالوا ىأكبحاص كنويضاير نيرخأتم ]١[
 اش رب هلو نیزسقلوا یو اعم كربح "له و . ردناهر ىلج كا كاتراهم كسديلقوا تیفیکوت

 سد هللا هقلطم هك احم رب ةقبقح اکو سدیلقوا هدهسيا رونوروک یک لاحم یمهملیبهلیدیا هدلا
 ۱ . ردشلوا تبا هدیروص كح هلند یطق ینیدلوا

 ۵۰ كدالي-هدنس هبصق [016۳282] هژارمژهدنیط-.اف [0۵6)۱0۵] سوخاموقن [۲]

 وغاثف هدهسایوسوم یتیدنک. .ردشقا تافو هد هب ردنکسا هدنسهنس ۱۱۰ و دلو خادش هدم

 «زايهليمان [1710 001م1. ۵۵۱0 ۳۱] « باس آطالخدم» هصاخلاب هلااموم .ىدباكلاسةئيهذم

 حب هدامور هد مه جینا ه رخ الا باتکوب . ردشءاا رارمشا هل. هلاسر باسحرب ین دل وا

 ؛ غربال هد هجر وو شع ولوا هرج رت هب هجرت ال ندنفر و ) [Bocce سو ناولو

 هجرت هحل یک ىنيدلوب ترش هدایز كلب هداهعدق ةئمزا تاتك ےک ك وج وک .ردشلديا عبط

 ,,ندنف رط ىفالخاكسوخاموقين ىسينانوب نئمكباتك .ردشمع ولو هدرابتعا ؟یدیاام اد هداطسو نورق

 :E 1 ردشمامهن و وا سركسو هيرب جی كرل شو ا هدهسیا شم دبا 2 هرک
2 
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 : ۱ ۵ ادم

 = س

 : هسدنهلاب سديلقوا ىلح تروص كنسیجحت رب ندهلداعم جواوب هک هدتروصرب .رددق نایاش

 تل (2) + اب ۷ = س
 : صوصا ىلعو ؛ شمرو هدنلكم

 و تسحر کا مل رب اه دب "س ت

 ہک و ل س د "سان

 [۲۹ و ۸ هضق : هسداس هلاقم] .ردشلبا اطعا هدی رلاح تروص هسدنهل اب كئسرلهل داعب

 ج اتنییدلیا لاصحتسا هددلاقم یینشب يدلي صصخ .هننایرظن بسانت كسديلقوا »

 تای ردق ینیدلوا حبح نوما هيسدنه ریداقم نيرباشبو قيبطت لباق هناي عون س

 لتر وصوب ینسهیرظن بسانت هروکهنیرکف كنيفلؤم قوجرب . [۲] ردحبخ هدنوجاهيدد»
 ادم هدادعا ةيرظن یهیرظن وب كسديلقوا هسيا لوصا رب شخيتعءانق ردق هن كما اطع
 . ردتفد بلاح ردق وا هد ىسهللا ذا

 هلا ینه رظن هقطنم دادعا سديلقوا هدراهلاقم ىجنزوقطو ىجن 7 ىجن ديب هصاذای»
 ىمظعا كرتشم مساق كددع یکیا نليرتسوك هليا طخ ررب هيلااموم هداروب .ردشمتيا لاغتش

 هدزواقلوا سسؤم هنيرزوا ینایرظن بسانت هرك وصزاربو ؛هارا ینکجهلیدیا ناست لصا

 : صوصخلا ىلعو شا اطعا ینلوصا ىراميسقتو برض كناروست
 ب حك # 22 مک ف

 ىسرغصا كرتشم لثم كددع جاقرب [نليرتسوك هلبا طخررب اماد] تياهنو تاس“ ىنغيدلو

 ,ردشع وقهنا دمهم ىنسدب رظ

 هدادعا "هلسلس ندیک هرزوا الولاىلع بسانت رب ًارصحنم ىنالاقم ىجنز كس هله د
 لصاحرب یحاقر ابو یربنددادعا هضاخلابو شئارصح هبهسدنه "هلساس یسوضود اهدر

 . ردشللا قيقدت یریا یربآ هروك هنغيدلوا بعكم دوخايو عدم ايو برش
 ىرادح كنهيسسدنه ”هلساسرب نالوا ترابع ندنرد یدودح ددع هدهلاقم ىجن زوقط»

 3 هم ريغ تسمه زد دعا ع سوت دي رات ساد دعاه رو سو ل ل

e ©و -  

 یورضم 22 ندنرلب ورضم كددع رب منع ۲-6۱ ) ۳۲ تیا و «تابثایغیدلو

 :ردشها حاضیا یسدنه ناهربلاب یغجهلوا «مان ددع» رب كروك ذم ددعهدلاح ىنيدلوا یلص

 دارصع یجدرد و دون هد [یغاط ول اق] بيدك هدنرخاوا دارصعیحنشب داليملال يق هيرظنب [۲] ۱

Iسقودوا ندنوضایر یامدق ندا تافو  [Eudoxe]۰ رددباع 0  



 هنقای اراک ١

 !اكرونوروك بيرغ كي یسهمناثحش نددادعا ٌةيزظن هليوب كنباتک هسدنهرب هزب نوک وب

 هحنلب ريتك هنکوا زوک یيدرو تروص رر ىمدنه هر وجاب هرلددع كسدسلف وا طقف

 كرامان ات و ےدف هرزوا هحو ىيداديا ثحن هديراقوب هقمقط ای . رولوا لئاز تبارغ وب

 . ردلکد دعاسم چه هقيقدت یصاوخ كدادعا « مقر و دادعت لوصا ىراكدليا لامعتسا

 .ردشملف لکشم اهد ندنقفد كنهسدنه "یواعدیتقفدن كدادعا صاوخ لوصا و یتح

 هقشاب ندنو ۰ ردشمالشاب هلا هیوتسم ةسدنه هنیاتک سدیلقوا هكىدبا نوا كنون

 جرات ییدلیا لاصحتسا هدهلاقم یجنکیا كثسدلقوا هک ردلالآ هتقد رظن هدیتساروش

 , كج هليديا هدافا هلا ريج نال هدهسیا رونوروک یک دب ام هر هس دنه اها ردق هن ره

 . هليوي یدادعا . [1] ردةدتهامرب كجهرتسوک ینکیدلسهلدیا ارا هلا طوطخ كدادعاو

 یجنکیا وب . ردعماح ىناتسمم یک كما هدلا ىنيهارب نالوا قيبطت لباق هدادعا عونره

 14 » عيزوت ی 2 نال وا یراح دن ا كانك هدننام ایاصو یندل وا یواح كيهلا_ةم

Propriété distributive [ ] + ا Propriété permutative [ Jal ] نيقايكب ىك 

 : ردراو یرایسدنه ناهر هدكصاوخ نانل | هراشعا رظن هدرانامز

 : هله
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 : ايو

 [ ١١ هیضق  هيناث "هلاقم ] هاب س نا س

 [ 14 هضق  هيناث "هلاقم ] ۰= + بن بس

 . یماع ولو دوج ومهدباتک وب دا ومندیاا وتحا یللح لوصاهسدنهل اب كن ال داعم همان هحرد 7
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 ۰ هنتاح طةف .ردبدب ويضاير مظاعا ندا روهظ هدنلئاوا رصع یجنح وا داليا البق «سد,.اقوا [۳]

 هللاسردتهدنتموكح نامز كن [سویملطب] هلوتيىجنرب هدهيردنكساز.كلاي ..رديبكق ود ناهتامولعمر اد
 10 ٠ ردمولعم ىيدتبا ا ینبتکم هسدنه رب روبش كا كلب هم دق 4:مزاو ینیدلوا لوغشم

 ۰ ناو یاور و هدهسآ رلش | تیاور ینغیدل وا شا دل وب ه دیس در روص كملااموم برع ىاملع

 |, Les Bléments] | » لوصالاباتك 0 هصاخلاب سدباقوا 4 ردد وقفم قئاثو ايو لئالد تعهدی ا

  ساسا نوجا لیصحم هسدنه ہد وئفلا راد یه هدب له تدم باتكو» ردشعا رارنشا هلا یاتک کم دنمات

 ۰ ردهدقع ولوا رابتعا ساسا هئليصحم هسدنه هدورتلكنا هني ىخد نوک وب یک ىنيدلوا شلدا ذاا

 , [ هنولوا تعجاص ههل یجدرد نالوا ثحاب ندهسدنه -]

| 

 ۱ هزدلکد كسدياقوا ىسيكباداوص هدهسيابت صهئيرزوا هلاق«شب نوا ىرلهخسن كلوصالاباتك [۳]



 ۱۳ لحدم

 زسهمش « یدیا رادسشود هنیرکف كما حالصا یمیقرت لوصا نانولوا فی رمتءدیراق وب

 دوقعو < راردیا اشا ینکلوا زوقط ندفورح نالوا شا ممعت هدنراش یلامعتسا

 .یدارارلیا نظن فرص ندلامهتسایرافرح رکید نالوا صوصخ هنأم دوقعهللا تارمشع
 مدق هيلع "ءانب . یدیا زالاق موزل قترا هرلفرح رکید مدنلاح یلامعتسا رق هکنوح

 كنسهلص» ندف رحایو مرز وقطنوجمادادعا مقر هدننایم نو روعاثف دیدحیتح هدراملن ات و

 هيعضو میق كماقرا ايو فورح یسوضود اهدو هبیراشعایقرت لوصا یسام ولوا لامعتسا

 . ردا لیکشت ىعطق لماد هنس راعالاطا مدع هنسدفيطو كرفصو

 نکن هدزوا کج هلوروک هدیرلیا یبس كرمكيدتبا رارصا هچهداز زارب هدهطقن وب
 لوصا نالوا سوم هتیوژوا ى انار فط با. قرؤوفط هاو روا هدر عا نر قوا
 هنن | میدق یتحو هننو روعا, ف دیدح هب ردنکسا كناشکت رغ یضب ىنءارت>ا كرضاح مقر

 : . ]1١[ رديرلالوا شعبا تراسج هفطع ردق هنن ورن وطالما

+۰ 

#- +¢ 

 قرهالشاب ند.-انثو تدسن :یدیا لعرب صوص2ه وضایر ءو انداع هحیناکهب قطيع رآ

 ایا هنيرزوا هیسدنه نيهارب یسواعد كباسح همش و نالوا یبتنم هدادعا ةيرظن

 .ىدياريليريدشيك هلئازيمايو قیقحترب هج هداسیطبا وضودعا وق كنق امسوج واهکوب لاح ؛ريايديا

 دالايملا لبق «باتک مدق لا ندیالاقتتا هزب ندرلمنات و هرزواقل وا ثحاپ ندقطشرآ

 .ردیل وصالاباتک ك [ 1961106 ] سدیلقوا نانولوب تایحرب هدهب ردنکسا هدرصعىجنج وا
 دوج ردساتک دادعا هب رظن رب مه ء سات همت رب مه لوصالاباتک هقمقطاق

 یسهلاقمیجنتل | هلیا یسهلاقم ترد كليا ندهلاقم چ وانوا ینیداوایواح كروك ذه باتک

 هبهمسح ةسدنه یرلهلاقم نجوا نواو یجنکیا نوا « یجترب نوا ء هيهيوتسم ةسدنه

 ICT IT یاهو نرسل نایک عون ره هدیسهلاقمیجنشب ۰ [۲] ردرصحن

 هدرانوب هجناک هنيرلهلاقم یعوا «یجنزوقط ءىجن زکس «یحدیو ىواح ىنسهير ظن بسان
 [۳] . ردثحاپ نددادعا ةيرظن

 هک ردرلنالوا حبات هنسیدنک هليا [ 16168 ] لاش ندننویضایر ريهاشم هسنارفتاوذوب [۱]

 ۱ . ردکج هلیدبا ثحب زارب ندرلنوب هدنثحمب هیدنه ماقرا هدلواب
 ۰ ۰۱ - ٦۰ هفيص - لوا لج - تایضایر را - لو زور [۷]

 كجهلبدیا لاخدا هبهلاقم کیا ىكلوا انداع ,ردهدنمکح هقحال عونرب هلاقم یجنحوا نوا [۳]

 9: 5 ردي واح ىئواعد نال



 : هيقاب راثآ ۱۲

 ۱ قاراوو و ندنغبداع ولون هدايز ندقلراوو ىلا: هداروا هک ون لاحو ندنکح هلك

۰ a 

 ر

 مهم هم

 دج و ماع ويرحم

1 1 

1 4 

1 
 ی كف

 ( ۲ لکش ) (۱ لکش )

 ندقدلراقبج هبیراقوب یسهفاک ًابقاعتمو ؛ غالبا هنوا رلکهدیغاشآ كردي ریدنبا یعاشآ
 قازاوورب هدندلتیجنکیا هرزواقلوا تمالع هنغپ.دلراقح هب یراق و هلمثاط ران و ه رگ اونم

 ِ هن یناشآ اهد یددع يا ندقل راووب جوانالاقءدنسيراقوب كلت جحنكيا بنات .ریلپ رب دنا یغاشآ

 كلت یحنحوا الا . رونولوا مض هنثر تارشع كلوا ددع هد ىشر تارشع رب ری دا

 مح هنکل وا یقر تام ءاددع 5 هک و لاحو ىتيدنولو قلراوو شب هدننا راقوت

 ” اهو نوجا لاک ا ه یدب یشلو یجهدبا اضتفا كمربدنبا قلراوو ىدب نديراقون نوجا

 كردلي رب دنسا الماك قاراووب شب وب هدرما لوا هلتهج یکجهلوروک موزا هفلراوو ییا .

 نوجا لاک ییدب ًاقاعتم قرلیراقج هبیراقود یسهفاک .ریلیدبا غالبا هنوا راک هدیغاشآ
 " هدندراقلراووب ناولو هدنسیراقو كلت یحدرد هلباقلراووب کیا الدب هرادقم نلک مزال

  یددع ۳ ندقلراوو ىتلا نالاق هدنسیراقو كلت یحدرد لصاحلاو ؛ ینلق لیزتت یرب

  هتتشبا . ریلیدیا مت دي رکیدکب ءدىرلقر فولا داحا كمولعم نيددع كره ردنا اهد

 ' هدن رلق نط یناشآ كنو هکرولوا لصاح تروص یهد ( ؟ لکش ) هرک وص ندناملمعیکوت

 یتیدلوا ۷۲۹۳ هد كيولطم عوج هليساملوأ V <Y ۰۰۳ : ارایتعا ندغعاص « راقل راووب

 3 رول

 ۲ لا تلوهس لاک یم كدادعا هل..هطساو تلآ و هرزوا ینجالبشالک ١ ندلاثموش
 3 | [1] زامهنولوا ارجا هلتعرس ىتع یحرط كددع یا هدهسیا رونولوا ارجا

 ۲ موقوا یلامعتسا كسوقاب هدز رطوب نوجما ىسارجا كنهیاسح لامعا هدننايم موقرب
  كنيراشعا مقرتلوصا هدهسیاردیا هارا یغیدنولو سسّوم كنيراشعا دادعت لوصا هدندزن
 ظ . نعهدیا تلالد هند وج وم

e مقر لوصا هلا ىتراشا رفص هدرتو فرحايو تراشا زوقط هدرامان انو مدع م < دفن 

 8 الن نوب 1 هدر ۰ رد راشم هم هديا فک ىلوصا ون یمهحقرحآ اهد : ردق و

 :هنولواتعجاسع هنسهلک [سوقابآ] سوک ابآ كنايضاير سوماق نوجا ىءهرئاس تاليصفت []



 ١ لخدم

 هنيدعاوق كنسدلم مسقوب كباسح ملع هده « هنفیصوتو فيرعت كتلآ رب هلبوهن هيفام عم
 . ردشمهما لاقتنا رثا رب چیه هزب ندرايلنانوب ميدق راد

 هاسح هبلوا لاتا یک ح رط « عج هدننایم هعدق ماوقا هروک هنشیدنولوا نظ

 هنيرزوا ايو یراشاط لقاح شلون وق هنبرزوا هتخح ر نان ولوب ران وتس ايو قولوایزاوم هدنتسوا اي

 هليو ندنکیدلدیا ارجا هلسهطساو راکزیج نایدیا تراشا هنتسوا هتخرب شال رس زوت
 ىتغل «قبا» کنوح .ردشلر و ییا [4136118] س وقايا ايو [ Abaque | «قابا» هب هت ۳3

 روص زکلای ,ردعدق كب LÎ تلا نلسد قابا .[1] ردكميد «زوت» هدناربع ناسل

 هتروصرب ترابع ندهوبح راحر لیطتسم تیام هداطسو نورفو شمال وحن ىلكش هلئامز

 ددعرنوا هدهنيرب ره كرالتوشو شلرک رللته نا ىالوطهنلخاد كنءویج راحوت هكردشمر بك |

 رانتنال ءهداطسونورق هلسانسوفابا تلا رب هدزرطوب هتشيا :.ردشلر يك قلراوو هتختقافوا
 لع هباسح لع یمسا سوقابا نامز قوح رب هک هدنروص رپ ٠ ىدبا لمعتسم كن هدننابه ۱

 هدنرچمه كنراتموکح ايوروا ادعامندهیسور هروک ذمتلا نوکو . [۷] یدیاشلوا |
 ۰. [۳] ردهدقل الل وق ن آلا هدياتسلوغ٠و نيح « ناريا هدهسإا لكد لمءتسم .

 لت ىجنج وأ « تارشع لت ینکیا 6 داحآ لت یجحنرب ندغاص (۱ لكش ) هدتل | ون

 ۳۵۹6 الثم هلکنو . ردعاق هنماقم یسهناخ هرخآ یا و فولا داحآ لت یحندرد « تأم

 هرکوص ندقدلریدلق هبیراقو یسهفاک كراقلراووب الوا « هسلک مزال كمرتسوک ىنددع

 ه دلت یحدرد لصاماو و هدنسحتجوأ ٩ هدنسح:کیا « © هدلت ىجن ر یهدغاص ۱

 .رولوا لصاح تروص ی هد (۱ لکش) هلبا هجوو هكريليريدنيا هبیغاشآ قلراوو ددع ۳
 باا كما مذ یددعرب یک ۳۷۲۹ رکید هددع نانولوا هدافا هلتروصو یدمش

 مزال كلريدنيا قلراوو ٩ هب یغاشآ ندیراقو نالت ىحنرب یهدغاص الوا « ها
- 

 هدنه ماقرا طقفو هديرزواهتحم شمليرسنواايو زون هئيرزواهليون ىرلب يع برغم هرخ الاب []
 .ردشتاروهظ نداروب ىرلر يبعت » رايغلا ماقرا » و 6 رابغلا باسح 2 ندي رلکدلبا تاریخ یارحا هليا ٠

 [ هنولوا تعحا هلوا باب نالوا ثحاب ندماقرا ] _

 رپ - ود را رشم هيمان [1100330601] ىجانو بيف ىرورشما كراباتكنالوا هدیانو [؟]

 ثحاب ند «هلاقلاو ريجلا» ینیدلوا شمزاي هدن_سه.داليم هنس ۱۲۰۲ ك | 6 مزوو]

 هدهسنارولف هدئلئاوا یدالبم رضع یج درد نوا هدرا . زد [ Liber abaci 1 یاونع هکر دیاتک"

 كنمسا كن[ 28111 20200 ] وقاب لو نلیدیا تیاور ینیدلوا یدجوم كنهلص و ایوک و نديا دلو

 هليسةس :ایح تامرلعم « ۳۲ ال :ردکع د لوب بساع ىنعي ىجسوقابا هدانعم ىيدليا تلالد "

 . ردشاوا بيس ةئسايمسل هلروص و ىلاغتشا هد هلا ريج هروك هنخیدنولوا نظو یرامتشا

e 3ادن راکم نابیص ايوروا ید نوکو اذه عم  eلامعتسا هایمان 0  
 , ردهدخلدیآا ٠



 اسويكونواو سوبابیتح-هرلیلن انوي ءزسس هببش ءزب
 ۱۳ ىراركفتو نوکتتروص هلي
 ,ىخد هسلوا شقا قوس هيهيباسح تايرظن
 دادعا مقر هللا رفص ربو مقر زوقط هل وا

 ین رلقح هبامالواردتقم هكمتا عارتخا یناوصا
 یمدنک ندقع ولو هدنراقح رب یک تك | نظ

 نوجا كلو هکنوح . زروروک دیمب كي

 هكاكذوا .ردقو موزل هياكذرب هداعااقوف
  هرلبرع : ؛هرليل دنه «ةنيرلثوتال كطاطح ارود

 قجهتاص هنساملع سوفابآ نونو لصاحلاو
 كيو طقف . ىدبا دوحوم هدنرليدنك ردق

 ؛لکد اكذ نلوروك موزل هنيدوجو نوچا
 «نالوا حبات هنلکشت تروص «كغامد هکلب

 ! ! ! ىدبا ىصوصخم دادعتسا رب

 ىدزلفس 1 مار

 مبق « لع زمكيدتيا داي هدنّد# یسمو ما ۱ Ahi sl » تاب م ل وکو ۱

 ثحاب ندهماسح لامعا فرص هبعش و رب : ىدا مسقنم هن هبعش کیا هدام اا

 . یدیا رل شمر و ىنمان [Aoytotixh] < قيطسجح ول » ن وات ون یامدق اكون 3 یدبا

 فرص هلى دبا « دان ألا لع » نالوا ثحاپ نددادعا صاوخ «یمهم لصاو «یسحنکیا

 4<0[ [۱] «ییطییرآ » نویروغاتیف مدق هدهبمشوب نالوایرظن
 . یدبا قو یتلعت .جبه هر رب ایدق كن ه.عش کیا و . یدبا

 هساسح لامعا یک مسقن «تبرص « ح رط 6 می ا هدهرعش نلمد قيطسجول

 لوغشم هللا هبعشوب نويضاير .ىديا ريليديا ملعت هراقج وج هصاخلابلامجاوبو «ريليدهركوا

 ةكهددج ردرب .ىديالكد دودعمندنا,ضایر قيطسيجول هدنرلرظن كرانو» انداع ؛ىديارازاملوا

 طقف .ردلكد مولعم هل ىيدادبا ملعت هلتروص هن .هدراءلنانوب ميد كاسح موب نوکود

 E همش هنغيدلوا ىلخد قو> كب هدباسح لوصا كل رب هدنزرط سوقا هدلاح یه

 ای هئيرلناسل يدنک هدنتروص « قتیطاع را » رلب رع یتسیحتنکیا ندهلک ییا و [۱]

 0 رد رلشم ها لاو ها يف « قيطسبجول » هد ۹سرا



 ۹ لخدم

A6 1611604 ۰  

 . یدبا رارازاب

 كنيرلهلك هيناث « هقيقد « هجرد هنشاب كنوتس یه زکلای هدهنکلف لوادج هک ردقوش
 وع .ىدبا زاع واوا عضو راتراشاون هناي هاددعه یازا ندننح ه ولو شازايىرالباقم

 اتداع هدوب هكىديا راردیا عضو یراشا 0 رب هنوتسايو هناخزب نالاق شوب هدنروصییایه

 :ىبهيناثإ £ ءهقيقد» ٠ ,هجردع۵ هرئان وبن ويضاير مكهنن .ئديارفص عونرب نرتسوک یناشوب

10 0 .۰ 116 

 نوجا كمرتسوک یهناخ نالاق شوب هدهنتس تاروسک . ىدبا راردیا هدافا هدننروص
 ندنف رح 0 نالواىف رح كليا كنسهْلك یشرب جه یا [01۵6۷] ىنراشارفصو» نانولوالوبق

  ندنو ندئغيدلوا ىمهيددعتمدق هدرب یک ۷۰ هدميقرت لوصا كفرحو هدهسديا ترابع

 .دهینیتس "هلسلس یهدیراقوب . یدیا رارزچ یک زیچ كلوچوک هدرب هنیرزوا نوا قیر
 قرانا © هلو «نوحاهدافا یتیدالوا ٩۰ هدجرخ «هنرزواكنفرح © نرتسوک یدحاوا
 . یدیا ینم هساسا و هدیمااو وقر

 مثاطرب نوجا ىميسقتو برض «حرط «عج كنهنتستاروسک «نیمجنم هقشابندن و

 .[۳]یدیا رونولوا ملعت هجم ربا هراندیا لیصحت تئيهماع دعاوقوب هک یدیاراشاوب دعاوق

 مقر لوصا نالوا لمعتسم هدهسأ سح لئاسم عو سه هدننابم هنا ون نوضایر هّئشنا

 یهدنمان ] Mathematische Beitrige هام ] [21. [Cantore روتناةزئيروم[١] _
 . هنولوا تعجاسع هئيدعبام هلیسهفو یج ۱۲۱ كنب

 «ىبادح لری اند كند دلج اباد یو «هعدق تنه رات » [  3و ]+[
 روا تعحارص هنثح یهحول

 « موجنلا باسح » هدیرلپا هکر دشا لاقتنا هدهنخءجنم قرش هرخ “الاب باح لوصا و [۳]

 . ردكج ليديا نایب هذبن رب هدناف



 هی اب را ۲ ۸

 .رونولوا ارجاهل.سهناعاىلودج تارك ايو یسهطساوتل ا رب نامند [۱] سوقابا ايو هابراقمر

 ىلضافت ایو عوم كددع کیا مقرت لوصا رب هبوب ءهسيا ريلك مزال كمنلیوس ىمو غو
 لر نانولؤا ارجا هئيرزوا رنو لصاحلاو ىتميسقت لصاح «برض لصاح دوخاپ

 . شعمدبا تلالد هنسارچا كلت و هسقو ؛ ردیا تمدخ هطيض ىسدحش كنو اسد

 قيرفت هليا یک زيج قارب قارا ران 2 یيدمش نورو هدیران و هداك هناروسک

 راوازاب ًافاعتم یریرب قرهلوا هدرطس رب سکعلاب «لکد هدنلکش رخو تروص سشلدی
 راردبا هدافا هدنزرط «٠ 08 یرسک + کد .یدیا راراحا زا رب یراناسم زکلای
 هنلامعتسا ترثك كناروسک عونو - هدریدقت ىنيدلوا او فر وص كرك یک دم

 | راقا نوتنوا ()یم ةتيوزواو رارازابیجارخ کلا هرزوا قلوا تلومنرم + ی

  .یدیا رايا تلالد هنيرلرسك + « + هريظن ريظن یرافرح 3' « 6 مكدتن . یدیا رارایوف
 07 نامز ايو ىتاحرد كرلهيواز هللا هراد رطق فن هدديكلف تاباسح نيمجحنم هدر

 ۳ الا یو ندنرلکدلیا مسق ًاقفوت ه هنیتس لوصا هرزوا ییدشیا لاقتنا ندراینادل

 ۱ ۹ ۱ ۱ ١

O مر( O 
 هدوا هكىديا رلشمتا لوبقو عضو هطیسب لوصارب هرزوا كما هبارا یتسهصقاتتم_هلساس

 هريظن ریظن :

  3 (0 6 81 6 CL ¢ 2ًك 6 0

 ىديا ترا ع ند .

 ا أ رطق فصن قي یدحاو ءدح یحرب نالوا شاونوق یراشا ج هنتسوا

 ااا ۰۰ ۰ هسزرزوا ركيدو ىلدجرد هاا هيوازو قعاس هسا نامز ی زجر ..

 نامز دوخايو هواز ايو ازحا كرطق فصن هريظن ريظن هدردح نليديا عضو ىراتراشا

 یه 6 « هقفد ۳۲ ءهجرد عه هتشيا .یدیارل راپاهدافا ىنهثاانو هرن ا «هقفدندنساج

 ًاراتعا ندلوص نونا هدافا :
11 O 1 

0605-60 ۵ 

 : ارصتخحم ايو

 ۱ 1 ندب دمش طقف .ردكج هلب رب و تامولعم زار هدي رلبا رتادهرلتل | نمو سوك اب1 اب وسوقابآ 53

 9 اد ] 4060 1 سقابآ ی راک ليا لایت كونا وب یامدف هکر دیا | ضعفا كما وس یوش

 ۰ ردصت ات كب زم امولع«



 1 *M 11 1 اج
 “۰ ۲۰۰۰و ۳ رم رم هرم ٠

11 11 11 11 SEES 

 6 Pee ۲ 9 ° ۳ ۳ 9 4 9 5و١

 كرصع یجنچوا دالبلادعب ريرحت لوصا وب هيفامعم . ىديا شعولوا ليكسشت ىدوقع

 هکارتسوک هليا 3: نالوافرح یکیا كليا «دایربم .ردشلدیا ليدعت زارب ىرغود هنتباهن
 هءهراس دادعا . [1] ردشمم الشاب كملدبا مقرت هنفرط لوص هدرافرح ناليزاي هنتسوا و

 قرهلبنال-شاب ندنکویوب هلا رافرح نالوا دئاع هنیرب يه قردلبریآ هدوقع هدرانوب هجناك
 ۳ ۰۲۰ ؛ ۰۰ یددع ۱۲۳ الثم .ىدياريليديا هدافا - ییغودهغاص ندلوص هلسهرص

 هدافا هدننروص 21:16 قرهلوا ۲۹۵۰۳۸۰۰۰ هدیددع ۸۰۵۲ و ۰۱۸0۲ : هرزوا قلوا

 . ىديا رونولوا

 فرح زکس یعرکپ امج هدلاح ینیدلوا لخاد هدفرح 11 نرتسوک یدایربم هتشبا

 هداع تاحاشحا هدوب هک ىديا راروملم هدا هدافا یدادعا هل اب ردو کزو ران انوي هلبا

 ىراكدليا لامعتسا نوجا نزو كرك ءلوط كرك دلرالنانو ارز . ىديا ىفاك نوجا
 لمعتسهدهدمتم كلام نوک و راسایفدجحا وی هد راما [31626'1] نالا و [51306 ] داتس

 .یدبا كوو تاق تاق ندهایف و هرتم نالوا

 .یراکدلټا لوبق كرليلنانوب الوا هرزواینجالشالک | ندناحاضیا نليريو ردق هنا و
 هيلع ءانب . ردقوب ىسهيعضو تميق كفورح نالوا مق هنماقم ماقرا هدميقرت لوصا وش
 كدوقع ىراكدليا تلالد كرلفرحوا ءددعرب نالوالصاح ندنساملزاي هنايزاي كفرح جاقر

 هدمدقرت لوصا ىرلكدتيا لوق كنوسانو یامدق یسهحقجا اهد . ردیا هنارا ینعوم

 یعرکی هليوب « یدیا هسالس هدیسهفظوو هساوا رفع ًاتاذ . رداکد دوجوم رفض قيقح
 تراشا الو فرح زوقط ریارب هليا رفصرب هکنوج .یدزالاق موزل هتراشا ايو فرح زکس

 . رديفاك هبهدافا یدادعا هاب

 ىسهيباسح لامعا هل كنهحيكدادعا نالوا شلزاب هروك همقرت لوصارب هلون ًايناث
 كلأ اي «ىميسقتو برض «حرطو عم كدادعا هلرخآ ریست .ردیااضتقا قملوا [] ییناخیم

 تايح رب هدنرخاوا رصع یجنجوا داليملادعب هروك هنفیدنولوا نظ  نديا ارجا لیدعتو ]١[
 . رد [ )10ما 206| تنافود ناولو

 هرورضااب نوجا هدافا ىنخدنولوا لاصحتسا نیزسقلوا یواعمدلدادعا مقر ءكلامعا و [۲]

 .ردشمدبا لاوعتسا ىريبعت یشاخیم هدارو



 هيقاب راثآ ۱ ۹

 یانو یاسیفلا هكوبلاح و یکیدلوروک موزل هفرح یدب یعرکی لقاال هدلوصا و طقف
 رخآ كفرح رب, نوجما لاک ا یاصقنوش هلتهج ىنيدنولون ترابع ندفرح ترد ىركي
 ۱۳ الو قرص رب كد شلوا طقاس ندلامعتسا هلبا یلکش نالوا لمعتسم هدناک
 ۳ : کلوش ۰ [۱] یدیا راشغا هرامتسا ندنسابفلا كرابل کبنق هدقرح یجنجوا و

 ؟؟عوصوم هنیراتل | ىلا هجورب فرح ىدي

a 8 "۷ 8 3 5 ۸ 4 

۲ ۳ 3 0 5 ۷ ۸ ۹ 

  x 2 ۳ ۷ 2 0 7 6ا

۳۰ ۲ ۳ ۰ 0۰ 1۰ ۷ ۸ ۹ 

 ج ۵ 4 1 9 1 3
۱ ۲ ۳ ۶ ۰ ٠ 6 ۰ ۰ 3 ۷ ۸۷۰۰ 4 

 هنارا ىداحا هدنوجما یسراقو اهد هلباكسو راشعا لوق هرزوا كمتا هارا یدادعا

 : كروديا هوالع ینسانو فرح ۰ هنس ناتل | كرافرح ندا

 هاما [111/۵1 4066] « سدايربم » هدىددع ڭى نوا .یدناراشلا لکت هی د وقع یاش

 كرب نوا ءرك چاقو ٤ ریلیرتس وک هلق رح 21 قرهنولوا داتا دحاو نوما راددع و وب

 ۲ هکیدیا ريايديا ريرحت هنیرزوا هدفرح ندبا هنارا یوا هسیا بولطم كما هدافا
 ۳ هل ر وص 3

 كنف رح »9 هکر ديلكس « امغیس » ۰ © » نرت-سوك ىنددع 1 یس رب ندف رد جوا وف ]١[

 یددع ۰ هکر دباکش « © » كفرحنانول واداب هليمان «اساق»یسیحنکیا هردنروص ال زابهدنالکرخآ

  نالوآ یجابای نوئوبسو هینانو یابفلا ىسج:+وا لصاحما ؛ ردشلدبا عضو هرزوا كمرتسوک

 .زدشء ورا لوبق هرزواكماباهبارا یددع ۰ هكر ديف رح » 3 » نانولوا داي هاما « يماس»و



 همان و عبانم

 رايانانون ىبهيلوا تامولءم ءكراب نع هدلاحیه
 ىرلقدلوا ش.ءايا سایتقا ندرل یادنه هلبا

 لع هکر بلس هلند و ؛ردهدازآ نده شو كش

 . ردشلدا ان هيرزوا تامولعمو «برعلا

 لرب - لزرر

 [ تايضاير خيران ]

 ل یادقف كنهيعضو تميقو كرفص : یثابفلا يقرت لوصا س دادعا ميقرت هدرل لن انوب ميدق

 ل هدادءاةيرظن : یرظنمق سقیطسیج و س قبطي زآ بس باسح هدرا نانونمدق تسینیتس رفص

 لوصالاباتک كسديلقوا --سدیلقوا جك زستيمه|كمسقوب «هساسحلامعا :ىلمعمسق ءدادع'عاونا /
 سوخاموةين - ىحيرشت ًارصتخم كنئاجردنمكسديلقواباتك س ردیباتک دادعا لع مه هسدنهلعمه

 باتکك تنافو د س یآهنمدلربجلع تافويد: ع ىبانح باتكو نوثتىلريمزا س ىباسحلخدمو '
 تروص ىضعب ل هئيعمريغو هنیعم لئاسم - هرج تاراشا هدرا نانو مدو ب قاحردنم كئباسح

 ل ىباتكو اتپوک اهارب س ییانککهدنمان ايتابايزآو انابایرآ  ربجوباسح هدرابلدنهمدق س رااح '
 اب اغاجم و ےس یمهلاسر یهدنمان «اساوییل» كناراقشاب «اراقشاب  ىراشعا مقر و دادعت لوصا

 كرفصو هب دنه ماقرا بع هرات تامولعم راد هب یدنه باسو هب دنه ماقرا م یسهلاسر گ هدنماپ ۱

 نالوا ىنيع اکو و مقر لو صا نالوا لمعتسم مولا - ىدنه باسح سسوم هنیرز وا یامعتسا

 . ىاثنم كاسح ۱

 نوجا كنون هجالك هيرام قرت لوصا .یدیایراشعا یدادعتلوصا كرابلت توت مدق

 دوقع ردق هنا سقط ندوا هللا داحا دوقع نالوا ردق هزوقط ندر « ًاديلقت یرلما كش ٠

 درب هلسهرص هدنزلا فلا یدنک هتأم دوقع نالوا ردق هزو زوقط ندزو و تارشع
 [۱] .ىدراشللا سيسأت «ینابفلا مقرت لوصا» عونرب هلتروصوبو ؛ راشمیا صیصخت فرح

 لوا ندنوي . ردشلدبا لوبقو عضو هدرصع ىجنجوا دالبلا لبق لوصا وب هدرليانانوب ]١[.
 هدهنرک ذ هداروب عیطلاب ندنفغب دالوا قاعت هزمثحم كنهيددع تاراشا ىراكدليا لات كرليانانوب

 .رانوستبا تعجاسح هرلباتك ندياثحم ندنسهقیتع راث لع يدق نانو رلند اقا .ردشمهلوروكموزل



 مام ٌةدافا 1

 هدقمراقبج مکح رب هنافرطق ندنسهبمومع تيه كرریع ندزوک ینسهفاک كراثآ وب
 رب ااد یراهعلاطم و یار یهدنقح هدام رب كنسهفاک كنقرشتسم هکنوح . ردلکشم
 هلياتريغرب «زمغيدلاةزجاع ندنريبعت فسأتلا عم «هدننایمرانود صوصخاپ .ردلکد هدزك م
 هلضف زا رب هدنقح داوم زمکیدتا ناسرد.هددلجو هيلع ءانب .ردراو هدیرانالوا شلزاي

 لمحت  ىلئاسم ىضعب هلتهج وو ؛كدروك موزل هئيزاربا نيهارب و هنساطعا تاليصفت

 .كدليا سح تبروبح هليوطت نوما ىرهاظت كنقبقح اضح  هدلاح زمكيداس ىنغيداملوا

 صروصفو» نوم اىئيدلوا ترا.عندقملف هدازآ ندنبارثأت ندو قص «یتقمقح نهدصقم

 قبل ره همسو ییا یایوتح كدلج و هدر ٠ زراص زاوروك قوح هدید رب فاصزا بابرا

 رکج هد ات ند دج ع FE PE کا «ندباسح لع هاا O IR یر ۳ كدليا

 زکج هليا لدن هشام كمسق ره ی رالاح مح ر كنهفرش نوضایر 53 یرامسا هو

 گ ژ لاص
  YCدن ترم ۱۳۹

 سس ع جو ھوس



 اش ی تذل

 مار وواقا

 تاثلثم هصاخلاب « كناثاثم هدندلج ىجن رب نانولوا رشن لوا ندنون كن « هقاب راثا »

 هدزمةفدنوبو ؛شّعیا قیفدن ینکیدلیا قرت هلبا هجوهنو روهظ هلنروصه هدقرش «كنهیورک
 ندا رظن یراعم مدق عینم ییا هرزوا قلوا ناتسناب و ی رکید ناتسدنه یر ااد

 بقل یلسم ىنع هن ب هدهددلج وب نالوا ثحاب ندريج و باسح . كديا شماع وط رود

 هدناتسدنه كرك ء مدقم ندنعوش كربجو باسح هدقرش «نوحا ًاشنم نیست : زكجمدبا

 ىبهيباسح بتک نيوليا لاقتنا هراب یعندرلینانودق كرك ءىنرراث | كنويضاير ندیاروهظ
 هداروب ردق ىنيدلوا هدئاثلثم «قيقدتوب کز ىلا فارتعا قت .زکجهربک ندققدن رظن
 دوجوم ىثرب جبه ناه هنمان تاشثم هدننابم نوينانوب دق هکنوج . ردلكد ىالوق
 كنهيدنههئدق بنک هجهداس یھج ًاشنم نيست ندشدلواتبات هلسداهمش كنطسحم ىنيداملوا

 . یدبا شلاق رصحنم هنقفدن

 هل وانو یامدق یضعب ینعارتخا .كتاثلثم «كنمسقرب ندنمولع ناخروم ابوروا اعقاو

 شلوروک ی رلکدتیادانسا [۳] هسوينولوبا یتحو [۲] سویملطب «[۱] سوخرابيه هلجزاو
 كن سهفاک كيادانسا زرط 0 کنوح . یدیا شهلرو تىما هناداتسا و هدةسدبا

 یمگخت هدنسیشراق هتبثم قیاقح هدلنایشرفو یبدب شدوا ترابع ناشر « یا
 قياقح «یلاوفا كريهاشم یضمب ندیک یرلیا كب هدبابوب زکلای .یدیا یعیبط ینج هیامالوا
 .یدیا شلدیا ذاكا هحولرس هتیراشاب لصف « هرزوا كنا لکشت داضت رر, هلبا هيثم

 هند ادم صوص)لعو تاعلاطمو تایرظن نانولوا ناسرد ندنف رط نوضایرناخ روم رکید

 تالابخو تایضرف نالبزای یسولوطراهفیح نوجاقلوو ًاشنمرب هدنسهيئيه بتك نانوبمدق
 . یدبآ شماقلآ هلس هلاق

 فایرمشنو تانایب كمولع نیخروم هلباییقرشتسم ايوروا هدننحم ربج هلیاباسح طقف
 هدام عم . ردراشعولوب هدتاةبقدت ىدج ”ةقيقح هدباب وب مملااموم . ردلكد سقم هرانوب

 ۲ ؛۵ : هفيص لوا دلج  هعدق تثيه غرات - [612100۳6)1] ربمالود [۱]

 ۲۵۱ د ۲۵۳ : هفص ثلا عبط - تایضایر را - [ 1100116۲ ] رفوه []

 1۰-٩۹ : هفيص - تایرحت راد هيهعدق تشه - [ 23111 Tannery ] یا - لو [۲]





 قىرر#

 لأ عام 7

 یمهیساسا طوطخ كنایض ایر رات هد رلب رع
 طاق قوح رب طقف ؛ ردمولعم 4هح رب

 , ردجاتحم هترتح و قیقدت هکر دراو یس هیص و صخ

 لول و

 [ تايضاير رات ]

 یا دلج

 ردثحاب ندربجو باح
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 [ هطو ] ١

 [ هطو ]۱ -
 [هطون] - ١

 ها

۹ 

E: 

  [ ۳هدهطوت [

Va 

 هملاااموم

 ردهاتک

 رعآ ون ] یلاخدا

 ییلدال وا

 فاحا

 لیداقا

 ثا زلفلا

 باوص

 یاب
 یرایورک

AY 

 هنتوافر

 دل دضتعم

 هل ام وم

 ردە انك

 رع ون ] لاخدا

 ینادالوافقاو هنغیدنولواهماقا

 ۱ در

 لبواقا

 تازلفلا



heو ۳۳ ل  

 اطخ

An 

 ىناهرب ققيرطب [القنندکبغولوا]

 لودج نيا ىناهر تبح نابو[ » ]

۱۰ 

۱۱ 

١ 

V+ 

 هقيثد هحرذ

۳ 

 ی ر ۳

 هل اب

۵ ۱:۲ 

۳ ۵۱۰۰ 
 یضاف نا [ هدهطو - ۱٩]

 ردکچ هديا لسو هلطخرب ین یسهطقن 7 هلسهطقن تکهد(۱۲ لکغ)

 [ هد هط و | ۳

۷ 

۱۲ 

 ىناوعد 31

 هل ا ۳

og: 

۱ 

 قوچ
Rogio 

 ؛ شمالشاب
 شلوب
 دراب رب

Hes pnenmatiom 

Aristotte 

 هشام عم

Appolonius 

 هدهتساور

ct Sphricis 

 هدن رهش هدهبلسشا

 قاهرب قب رطل

 ارلوادج ىناهرب بج نإابو

 | هحرذ هقيقد

EE 

+ 
 هحرد هقيقد

 ۳۷ ١*2 ١5

 SRA .4 66 هم 5
 ىضاق

 یاوعد رب هباشم كوب

 : هلام س

۰۰۳ 

 هو ۷۱

 نامز قوح

Regio 

 اهدي روصر ؛ىدبيا شمالشاب

 راشل وب
 رار

Les pneumatiq ues 

Aristote 

 هشام عم د

Apollonius 

 هنشاور

et sphericis 

 هدن رهش هنلشا

1 
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۱۱ 

 ۳۰ لودح فود طخ

 رام المج شر
 ندف رط ندنف رط ۱۲

 کیا اي - ییا ای ٥
 ردن راع ىديا ترابع ١

 .رد راشملا « یدبا راشملا ۰ 5 1

 هدعلو ايو [هدهطونت] ه

 یراببج راهواز و ۷
 رشا شملالرضاح ([هدهطوت] *

 یراسام كراسامن ١

 . ردراشما ردش راهم | ۱۱

 ےس ج ساغ کے + سام ۱

 [ "8 لكش ] [۳۷ لكش ] . [هدنتلا ككش]
 نيليا افتك | ىا ٤

 دبا سغ نارغ [ هدهحولرس ]

 ردکج هلبدیا عضو ىقر (م) هنساذح كروتسد یهداروب ٠
 ۳[ ۳ ۵ هسهاخ

 هرقف هرورضلاب و هرقف عبطلاب و 1

Jا ٤۳ 8  

(Vi ۱۹0,0 ووو ووو % \V4ةرووو ووو هءأ  

 ۱ هلضف ناصقن
 ,ردعخارهب هط وت لشر [۱ ] ەدەف ىج ۱۱ ۵ ىنراشا ۱ ۳

 یدبا ]١[ یدبا 1

 [۱] ردقوب ردقوب ۹1

 ی هدف ىج ۱۱۵ یشد [۱] نایدیا حسحصت هباروب ۱
 .٠ ردعحار هيهطون ىلتراشا ]٩[

 زاد وكل هرئاد رشکت :هدهطوت ىحن[1]

 هوالعیسهدافا«لودم | حسحصت و لمعلاروتسد حس یلچ مو هب هطول یم [؟]

 . ردكج هليديا



 ["] ىلودج باوص و اطخ

 اطخ

 هاه

 هشاه

 هلیس هطس و

 ثلم رب یک مص ط م

 م وازلا ملا

 ىنهرر دم

 هدیغر دل وا

 اِ

 هيه
 هده

 هلسهطسا و

 ثلثم مص ط م

 هدنسه وازلا مق
08 

° 2 4۸.۵ 

 حسحصت ادسأت

 ر و - سوق

 یرلب وب

 یرو هج

4 

۳ 
 نانولو فورعم

 ه رخ هنس ۱

 كنب زورملا

 هنطساوا

 قلل

 رولوا كح هاب دیا

 7 رکید هلب

 هدوا

 ییدلوروک
 یر کک دم

 یغبدلوا

 ۰ ردشادىا دا دو ندنسغاشآ كن هنر را رطس نالوا یراشا اب هدنک وا ۳0
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 ك5 )نس . "ةنشسلد: 00 طل ص ع

 ۲۰۲۳ ليذ

 تاماکنلایف ةيردلا يك اوكلا ١» ص وصخ هناقوا ناست هدنونظلا فشك هقشاب ندرل:وب
 ,ردشلوروک ىنيدلوا ی رثا یيا هدن رامان «لائالاو مايالات مقاوم ىفلامجالا ةصالخ» - «هبرودلا

 قوص كلبذ



 هيقاب راب | ۷۰

 یتقد رظن هكردشمةمك هيوامس هثداح رب جيه هدننابح : رولوروک ینیدلوا لئام مدد
 7 لاف هکرونولوا فبات .نوسلواشمهلا قوس هقفدن یارجا یتسیدنکو شما بلج
 دوهعم هکرونولوا ركشتو ؛شماع ولوو دعاسم هنسیدنک نامز هده نامز هن نوحا فرص

 هراتروق یتسیدنک ندکادیا نفد هدصر هاج راز هليتاوداو تالا هنیرزوا هضبرع
 ! ردشملس

 رارق راد لاحرا هدلومناتسا هدنس [ هدام هنس ۱۵۸۰ ] هبرح هنس ٩٩۳ نيدلا قت

 ۳ ' + ردنا

 ِ : ردم هح ور یرانآ نالوا رئاد هتليهو .تاضایر كەر بحاص

 عو وا فلأت هدنسهب رم هنس لمان «حسطستل ادعاوقل حسج رتلاروتسد » سس ١

 هطس هلاسر و , ردشندا فاحا هما یدنفا نيدلادعس هجاوخ هک ردراو یمهلاسر رب

 مو رایج ( نودا رک قام همسرم
 .. .٠ رددوجوم ىسدلاسر رب راد هباسح هل.مان « باس لع نم بالطلاة غب » — ۴

 كن امع دیدج دصر هلسان « را ودلاكافلا توکلم ىف راکفالا ىهتالاةردس و دس ۳

 ىجيذ رب ىنيدلوا شالا مظنت ءانب هتادصر ییدلبا ارجا ردق هنمده خم رات ندنسیسأت
 جز + ردندهربتعم بتنك نالوا ذخأم ,نمدلح نالوا ثحاب ندششه حيز و ۰ ردراو

 . ردظوفحم هدننشیمو مون ۲۷۵۹۳۰ هدنسهناخبتک هيناعروت یسهمان هخسنهاکی كروك ذم

 هدنس هب رش ةنسابا] ۰ مدتمات «ح وطسلا ىوتسم ىلعتاءاسلا ممر ح ورلاهناحر واد ع

 ندنناءاو ميسرت هطيسب - ینیدلوا شلبا فلات هدءمرص یوو هداضق بشم هلن
 . ردراو یاتک رب - .تجاپ

 رردلاةدب رخ»نع هبیزجاعدب ندنسهکر ت كمجنم رب , دما یدنف ادیعس هدهسنوق س ۵

 كلوب هکردراو یحز كوجوک رب ییدلیا فلأت هدنسهنس ٩٩۲ هليمات «رکشلاةدب رفو
 . ردشلوا ثحن عوضوم هددلح وب نالوا ثحاب ندیم یطاش ىخضعل كنئاحردنم

 ینرلداتعم زرط كفالسا یغد هدهینف لئاسم هکردبا هباکح یا هحور ییههقوو ٌئاطغ [۱]
 : ردللد رب هنیراکد هما كرت

 یا نيغاوا (۱) رداق هيهبي لیعافا هدهسدنهو موو سهام هدئايكلفو هیضایر مولع هدعب

 هذعةلاطا» ,یدشا رادید ضرع ندلوا لزنمرس یرایستم بکوکو رارق هدقلیشاب مجنم هلباتماعز
 بابرا ؛ردشلوا بيرق هعلوا لمعلاخ وسن» یک هنیراپ موقت بولولوا هدهاشملاخ هدنيمدقتم داصرا

 ود هردحازخا دصرتم (!) داص مچ دئنام داصراو جز باكا هدیدو جان# هدیدح دصر « موقت

 ء ردبناح داص تلود لئاوا هکه دن ران ىدب ناسکس زون زوقط هدقدنولوا ضرع هتنطلس یالکو

 ..یدیشم ولوا ادا ندب ريم ىف صم بوبليا اد لرص رز هاج هدم “هلق نالوا هدنتسوا هنا وط



 ۲۳۰۱ لیذ

 هدشلاب دارم ناطا_س دهع قرهبولو هدتان هدسلبات و ؛ شعا كلسردم هدراهسردم

 نیدلادعس هجاوخ یناطلس ملعمنالو' فراعم لها "یماح نامزلوا هدلوبناتسا . ردشک هل وماتسا

 . ردشلوا یصاوخ ُهرئاد لخاد كيلاراشم ملعم ندهمع قوچ و شا باسا هيىدنفا
 ,هنیرزوایافو كاج ییطصم نانولو یشابمحنم هدالئاوا یسهب رڭ ةنس ۰ افداصت

 . ىديا شمللق نیست نیمحنلا سير نيدلا قت « هلشاعس كنیدنفا نيدلا دعس

 هدنراهناختف وم هیمالسا كلام هلمجاب هک ردهدهرص ینیدنولوب هدنماقم قلیشاب مجنم هتشیا
 كن [ غولوا 2[ ىناكروك و نالوا هب لومعم هدنصوصخ تاقوا ناسآ و لمعتسم

 هننیدنولوب جاتح هبهدیدج تادصر كم وقت بابراو هنکیدعا قفاوت هلبا تادصر یتاجردنم
 , دا نشا مدق ها رع رب هتلود رد هليسهطسساو یدنفا نيدلا دعس هجاوخ راد

 هرزوا كلرو نديربم فرط قراصم هفاک هدم ےس هب رح هنس ۷ هسرزوا هضي ع و

 قسما «دصرءاح» رب ید غود اهدايو هاخدصرر هده عفا و هدنفرطتسوا كنهناحش وط

 سا و هدقمشلاح هدهاخدصر و نيدلاىتت . [۱] یدبا شلورو و هلاوح هبه رت بحاص

 نيدلا سمش دمه ا رهتشم هلسقل هداز ضاق تقومالسالاخمش نكياودكمرب درب همانخ یادصر

 كنأرجهعالطا هناخاتسک هبهکلف رارساهدرو موئشمدصر جارخا » هتتطلسف رط كنيدنفا
 بارخ نکیا رومعم هک یداعولوا ترشابم هدکلم رب جاه .ردموزم یتفاع و تماخو

 كي هدتفشح « هناهاوخربخ هحینعز هدنتروص «هبالوا بالقنا كانهلزلز ىتاود ناش و

 كنسهحایذ هموقص هنس ] لاحرد هنیرزوا یسهمیا دقت [لان روژ] هضٍرعرب هنالهاج

 هبلاراشم قرهلوارداص نواه طخرب هباشاپ ىلع جملق ابرد نادوبق [ىوك هنشح یحدرد

 ۲۲] .ردشلدیا رومأم کما ناسکی هلبالاخ ءهدنحما هحيكرب ,ىلهناخدصرربارب هلبا یالآ
 ندقلوا هکل رب هبابلع تخشم ماقم صوص+لاىنع و هرللنامع هدتيندم حران هيفام عم

 امسق ىادصر نبدلا قت دصار لوا ندهلک هروهظ هغ ةعقو وب نایامارا هش رب هقشاب
 .ردشملوا قفوم هلاک | هدن-هجرد ىموزل

 ًادج كنهجرتبحاع هسیارولوا قج هلقاب ندنرظنةطقن [۳] كما لاقتناهرثؤمندرثا

 ]١[ هطاغ ايوك كنان نانولوا ذاع هناخدصر هدعماولا ةقيدح هلجزا هدرل را ىضعب 0

 كنهناخدصر كباتكو هله .ردغازاي لمأتالب هرقف و هدهسيا شلدبا فداصت هيهرقفرب رئاد هتنیدلوا
 ىمدنقح یسالوا شادبا میدقنهضبرع هنوباهباكر ندنفرطىدنفا نيدلادءس هجاوخ نوچا ىلاطباو عفر
 .ردساساو لصا ىف ًايلك یاور

 ترا هكب غ ولواهللا ناخلیا وكاله هدنسهضیرعوب یدنفا نیللاسمشدم| مالسالا ميش [۲]
 . ردشمابا رب رخ یالود ندنسهعا تاقرتسا ی یدنفا دل ادعس هحاوخ یلوو شا

 . رادشلوا یزحاع روظنم یادصر قوح رب شازاب هنرزوا رلرابقرو كناذ و ارز [۳]



 .هيقاب راثآ 2

 ىجيز كب غولوا « هکردراو ىناتك یهدنمان «لوداحرحصتو لمعلاروتسد» س ۱

 .رديرات | نشاكنسحاص ءردح رشرب هرابعلایمرافشازای هل صا ك اخ ديزياب ناطاس هئيرزوا

 هدهناخبتکره ناه . رديرب ندراباتك نالوا ساسا هزماقيقدت یهددلج و روك ذهحرش
 سیف تياغىمهخسنولو ون ۷۹۵۷ هدنم هناخیبتک هف وصايا هددسي ارونولوافداصت هنسهذسأ
 جرد كدشمح نیدلاث اع هل. رشر ر كيد كش وق ىلع ىدح <« 0 ردح و

OYحرش ٠ ردشمزاي كرهدبا ذا م ذخأم یناتک ی هدنمان « نافيا جز ليمكت  

 . ردمسهب رخ هنس 6 قيل ے رات كروت ذم

 هنيرزوا ىسهيحتفلا ةلاسر كننحسوف ىلع ىدج هليمان « هيحتفلاةلاسر حرش »و س ۲

 ۱ .* ردراو رش ر شلزاب

 ر ادهب هلق تمسو تارطنقم علب رو « بيج مدر هقشأب ندمهم حرش يياو كول مريم

 :ريليديا دادعت یا هجورب راثالوا نمرظن فداصم هحیبلشاب هكردراواهد ىرلدلاسر مقاطرب

 عبرلا ىف ةلاسر » س « هعماحلا عيبرلا ىف ةلاسر» س « با عيبرلا ىف ةلاسر »

 با ةلاسر » «  هلاقرزلا ةلاسر» «  اهتمس ةفرعمو ةلقىف ةلاسر » س « تارطنقملا

 « هلبقلا تمس قيقحتىف ةلاسر » «  ىزاكشلا عبرلاب لمعلاىف ةلاسر » -- « هعماا

 .ردشلدیا فاحا هناخ دیزباب ناطلسو شلزاي هدزوایمراف ناسل ىسرثك ١ كرلهلاسروب

 ندنلامعتسا تروص ا عبد نالوا لمعتسم ناتق ولان رلنامز وا هاا هنناحردنم

 ندن رظن ةطّقن 3 مس ران ندب رلقدلوا ثحاب ندن دعا تاقوا هللا هرو 5 نا كلان راس و

 . ردلكد تيمها زاح ردق وا كب

 ٠ یدیا لئام كب همی تعنص یتح و لاق هموحم ماکحا یک ی رمصاعم یلج مریم

 كراهلار وب هکردتبات هدهليسامزاي هلا سر قوح رب راد هناراتخاو ماكحا تشک وب

 . رديباتك یهدنمان « دصاقملا » هرابعلا ین رع یرومشم كا

 هعفد كوصو كليا هدلومناتسا حتفلادعب 2 . دصازلا [فورمم نم دم ن] ن دلاقت

 .رد مود كناذرب هدنما فو رعم ند خيش ندنساملعرصم داور ندا ل

 [1] ردشعا دلوت هدويهاق هدرصم هدنسهنس [۱6۲۱ كدالبم خراب ] ٩۲۷ كتر حران

  یضعب كرءدیا نونفو مولع ليصحت ندهماح یاملع هدههاق هدرما لوا نيدلا ینت

 ۲۸ : هفيتص - «عورطم هخیبل - نو اقبل قیاقش لیذ ۲۱]

 ۱۳ وار و نویکان ریهآ-شم و هد هداس هد مد نیدلاق وا د صار مالعا سوق فعلا عم

 1 ردا افتک | هاکع د « ردرا و ىنا راسو شا اونم باما لع ىف بالطلا ةينغ بولر ۱

9 



 ۱۹۹ لیذ

 فدك. هفلاق یحاح ربارت هلقلوا یافلأت ىضعب رئاد هیهریاس م ولع كنحشوف ىلع

 هددسأ روت دیا اک یرار راد هته لما « بوركلا مفد ۴ بولقلا ةرسم» هديونظلا

 ۰ ردشمامه ول وا فداصت ةرااون

 .ردندنویلبه نشيل هداوماتسا هدیررصءیحوا -. ىباج مريم [ دغ نب ] دوم
 نوضایر ريهاشم هلااموم .یدیا رومشم هلكعد ىلج مريم هدننابم ملع باحا و لضف بابرا

 كد ن دلا بطق یدیشخ كنیسوم نی دلاحالص رمشه هلک.هد نور هداز یضاق ندهن

 یک ینیدلوا یدیفخ كنيخشوق ىلع مه « كنهداز یضاق مه ندردپ تهج نيربانب .ردیلغوا

 لیضافا ناولو هدنعلبضاق لومناتسا هد ننام یراحرات ۸۸۱ - ۸۷۷ ندرذام تهج

 . [۱] رديديفخ كني دلا اصم انالوم هداز هجا وخ ندمور

 یهجرت بحاص هدنحرش 6 هيحتف » هدننونظلا فدك [ هفلاق یاح ] ىلج بنك

 هنح ز كبغولوا كندبلجح مريم هدهساآ رود رس وک هدزواقلوا یسهدا زه رشم زنان قم

 ءردیا تاسا یغیدلوا یه هوس كاوفو قالاطا دون هب یحش وق ىلع هدح رش یبلدل وا شم زاب

 هحاوخ هص ااو را لح هدب داع سرد ىهلوادتم مولع هدیعالوا ىلج مريم

 هنسهسرذم یوسک الوا هلااموم .ردشعا لاک سک هلتمزالمو تمدخ هباعاب نانس هداز

 دانم هدهسورب هرکوصاهدو هنسهسردم قلشاط هدهنردا ندارواو ؟شلدبا ناسآ سردُم

 ناطاسن د زاب ناطاسینم هننافیعو لضف ا رخ وه 4 ردشألا اهم را هکلسردم یس ۹س ردم

 بنا سم عط# هدنتنطاس نامز كملاراشم .ناطلس و شارو و نييعت عم هس رات رح ناخ دمت

 بصا هنکل ركل کشعضاق ىلوطانا هدنسهنس ٩۲۵ ندنف رط لوا ماس ناطاس تياهن كرودب»

 بناح هرزوا كا جح ةضارف ىاشا لاصشالادعب ندٌشمدخو . ىدبا شمناق نيءتو

 . رد شما تماقا راتخا هدازوا ردق هنافو قترا و تدوع هه ردا هدعبو تم نع ه زا2

 .ردشلا تلحر هب اش لع هده ردا [ هدنسهب دالبم هس ۵ ] هر هنس ۱ یلج مريد

 هلاراشم « هدن رلةنطاس نامز كنبرلت رض > ناخ دم ناطلس نب .ديزيإب ناطلس هيلااموم

 شعا تمدح یخ هنسسقرت كن هه و هضایر مولع هدزمتکلع E كنس رل رض >

 دا فی هلاسر قوچر و

 ا را دا جات § ۲۳۹ : هفص - هعونطم هخس - هنامعن قیافش هجرت ۱ ]

 یضاق یییلج مريم مالعا سوماق هام مم . ۰۱۱ : هغی  ه : دلج - مالعا سوماق 8
 هللانتدلا سمش یلغوا كنهدازیضاق « هیلااموم هكون لاح . /ردشمزتس وك هرزوا قاوا ىلغوا كنهداز

 كنهداز هجاوخ.هدیسهدلاو هکردیلغوا كنبدلا بطق : نالوا لصاح ندنجاودزا كئسهء رک كانحشوق ىلع
 ۱ 1 3 ردب رهق



 هيقان راب آ ۱۹۸
 ا

 ین هلا سر 4 هروك هبهعدق + هسا رب ىلو صون ۲۷ ۳۹ هدنسهناخیتک هبف وصايا o ردراو

 . ردشألا ننال هددنق رهس هن هدنسه رګ هنس ۸٩۷ هجرت تحاص

 ىلع و ناتک ربج و باسح رب هرابعل این نع 0 ومحم لمس ا «هدمحلا لاسر » سن 4

 رب یتیدزاب هدزوا یسراف ناسلهلوا هدان "| ىيدلك هتدامسرد هلععابنا و هلن اع ىناتكوب یعشوق

 .ردشم اے دقت هی رلت مضح ناخ دم ناطلس اف هدندوروهل وبنات ساو « شا | لق هبي ع نددخعسأ

 نالوا شا زای هليتسد طخ كنفل ومو ناولو هدنتح یسو صول ۲۷۳۳ هدنسهلاختک هش وصايا

 ,ردشالا | هدښناضهر یسهنس ۷ یحشوف ىلع ىبهيد م لاسر هروك هنسهم ىع هخیس رب

 یجشوف ىلع .رددوجوم یاتک تاهر هزابعلا ین ع هدنمان «هحیتفلا ةلاسر» - ۵

 ىسهنس ۸۷۸ و شمزای هدانثا یتیدنولوب هدنرفس مج قاع هليا یراترضح حاف ىناتكوب
 نوزوا كنبرلترضح حاف هدلع ناینید ىلب قلتوا هدنراوج ناجرت هدنطساوا یلوالا میبر
 هد بب هنسهللا هيمست «هيحتفلا ةلاسر» هکردشللا ماما ىنوك ی رفظم نالواهنیرزوا نسح

 ۲۷۳۳ هدنسهناخیتک هفوصایا یسهلصا ةخست نالوا شملزاب هلفل وم طخ كباتك . ردو

 هدایز كب هل توو هدزمتكلم هدم هلاسر ها هو در . ردهدنورد هع و یوو

 . ردشلدیا حرش ندنف رط راسیک قوچ كي ند: دلوا شلو ترهش

 __ جز ییدتیا تنواعم هنماعاو لاکا هددنق رمس ًاتاذ ءىرئامهمكلا كنحشوق ىلع طقف
 هملااموم .ردندراب انك نالوا 3 هم دلج ول هکر دح رش ینیدلواشمزاپ هرزوا یاکروک ۱

 ىراناهرب كلئاسمو ىواعد نانولوا ر ؟ هح هدا س هدناخ دم كتيناكروك مد هح رش ون

 . [۱] ردشملوا ل هب یلچ مريم یدفخ هرخ الاب روک دم حرشو «ش۶آ هوالع

 هيدي هدلوماتسا هدهسا شمهملدنا فداصت هس را 2 هم و كەر تحاص

 هدهعو رب ولو صول 1١445 نالوا شلزای هلتسد طخ و ناولو طوفح هدنسهناخسشکا

 هردشمامهراب ر وو یدنک ندتسب هم و ماکحا ۳4 شالمسا ی هرزوا ییدلوروک

 ینم هناسشانالواهموحم هدیمسقر كنافتلا شدوا شمروک هدننآمز كەم ر بحاص ۰

 یر نده وا «یساع ولو هدههاهاش تم هدنرفس م قاع صوص ا ىلع رای ؟ من | وا

 سهام منم ر «نایرتسوک موزل هدايز اهد کلو ردق قذاح بطر هندوجو هدند زا راهاشداپ

 ¥ ردددكمما اهيا ی دل وا

 هن یحش وق ىلع هدرلهناخسک رنک ١ ۲ ردشماس هو وا سركسد هنس خاسأ رب زکلاب كحرش و [۱]

 .ردشمهمر وک ىح رش 0 هد ىحاص نونظلا فدك ىد .رديدرش كنيءاح مريم رغم نالوا دانسا

 . ردشمتا فیرعآ هروک هننایب كنيبلح مريم یتاجردنم كلوب هدنشش غولوا جز هکنوح

 ۱ نالوا مقا و اد هس راقد هقرح ند "سواق یناه ال وتاتسا روس نوک رب كاب رلث ر ضح عاف ۲ ]

 5 بدلوا نع | هلاقم هد «! نوساوا كرايم كونا ی ماد داي » ناو شر حس وق ىلع هب رال و روس

 ٠ ردرو ش۰ ني.جنملا نيب
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 هجاوخ یزق ىدنك هکردیلالوا شمريو رارق هترشاعم نسحو تيسائم بسك هللا
 ندلابطق ىلغوا كنسهع رک ىدك هد ی كنهداز هجاوخ یک ییدر و هنلغوا كنمداز

 ۱ 5 ردشملا م

 نيك وو نكس ارگ وا ندقدنولو هدهاهاش تعه هدنرقس مگ قارع یحشوف ىلع

 [شویغ ١١6 ییدمش] هذ | زونکیایموب هدنو اهتدوع ندرفس هدرخاوا زا

 ررر هلا فئاظو بسام هدیابتاو ابارقاو شمنلق نیست هننکلسردم هف وصايا هللا
 . ردشلرو و

 هدر اروام یسیدنک هدهسیدیالکد تسها نااشكي هدهامز ىتافلأت كن ىجش وق ىلع

 مع رات ىلئامع ىدورو هتداعسرد كملااموم انداع . ردیلاثع كوص كنوضایر ندبا روهظ

 هدنداع_سرد ردق هب هدءالك ه جشوف ىلع کنوح . ردنا لک همهم هعنو ر هدنمولع

 یدورو هلوبئاتسا كېلااموم . یدیا لکد دوجوم فوقو بحاص رب هجردوا هده

 كتاوذىضعب یک ءرناسو یلچ مریم هرخ الابو هنیراشتنا تدم رب هدزمتکلم كنه لع
 بوچوک هدنفرظ نامز زا ندنکیدمنا افو ىرمع هکءدناف هن 4 ردشلوا بس هنيروهظ

 هنس 1474 ] ىجندي كننامسش یر ةن ۸۷۹ یجشوق ىلع هقيقطلايف . ردشمتك
 یراصنا بوبا ابا كرهديا لاحترا ىنوك یستریاهمج [ یحتتلآ نوا كلوا نوناک یسهیدالبم

 . [۱] ردشء ولوا نفد هنعرح یمهفیرش هبرت
 : e هجورب هدرلنوا هحیناک هنب را رتاد هنانهو تاضایر كنحشوق ىلع

 ىمهلاسر ىمدنمان «رمقلالاكشا لح ىف ةلاسر» ىنيدلوا شمزاي نكيا هدنامرک» - ۱
 . رداکد را 3 تىما زن اح ردق ینادنولوا نظ کز دراو ۰

 باسسح بتم هنیرزوا هلاقم جوا هرابعلا ىمراف هلبمان « باطلا ىف ةلاسر ه — ۲
 هلو سا یو هکرددوجوم یسهرصتخ رب ثحاب ندم لها باسح هليا یدنه

 ۰ ردشم زاب هددنف رمس دورولا ليف ۱

 یسهلاسررپ هرابعل این رع بن ص هرز وا باب کیا همدقم رب هدنمأت « هيلا قالاسر» - ۳

 شاتيلا هتم رع همرر دالب » و ؛شملبا فداصت هیجدوقلع نانولو هرزواكلک هلوناتساندنار |

 زک الو هرزواتارادم هلباهدازهجاوخ ندنسالضف ك رايد وا هوا لاحو رک ۱:یدلدیشیا زکفیدلوا ۱

 .ددشع ولو هدایاصو هبباااموم هد «!ردهدنسهیاثم لوهحم هدننابكنوایولءم كنئيثك هاربز .ردمزال

 ةءطق 54 ىف آه4-حجورب ناينليوس ندنفرط ی اچ مريم ندندا-فخا كنيحشوق ىلع راب و [۱ ]

 : ردناهتسم ندهیسراف "

 تفرب ناوضر هضور یو-ب. نوح ىلع االوم مع یامهر
 تفر نا.ءش مفه هبنش زور هنوداتفه دصتشه ترڅ ز دب



 هيقاب راثأ ۱۹۹

 مازعا هنیدز كنمراترضح ىنا ناخ دم ناطلس حتفلاوما هلترافس ًارخؤمو ؛شعوقبلآ
 یهاشداب تافتلارهظم هدایز كي ندنكيدتيانيمحت هدنلوصو هتداعسرد یحشوق ىلع .ردشألا

 و اف ةفطومانب هتسالواشلرودوب ساقلا ندهناهاشفرط هدتقا هدلوبناتساو <شلوا
 ینسهفلکم هف.طو لرهدک هزيربت لاحردو ؛ شعا دعو ههاشداب يما تدوع اه الادع

 .ردشألا هحوت ههنس تطلسلاراد رارب هليعابتاو ابرقا بيرق هزو کیا ادالا دعب

 یکی یدردن وک رامدآ اصوصخم هرزواقمالوشراق هدیناقاخ دودح ىب جشوق ىلع «حناف
 ۸۲۵هلیا هد ییدمش] هغا كيب هلسهراب كنامزوا هنشاب هلح ممه هرزوا قلواهارج رخ
 عومسم یربخ ىلوصو ما دا ۳ كاش وق ىلع .ردشمرو وب صصخم و نييعل[ شو ىغ

 هداز هحاوخ نان ولو یسضاق لوساتسا نامزواقرهر دن ات و طهغرداقر لاح رد هج ولوا یهاشداب

 یهدحراوتلا موقت كنييلج بناک . ردشمردنوک هللابقتسا ییاملع رابک راس هلبا ىدنفا
 هنام ولو هدنفاضاقلوماتسا ردق هنس ترد [۸۷۷-۸۸۱] هداز هجاوخ هرزوایرب رح

 هنلعم هد نیش وق ىلع قروروبوب مایق هس رفس م۶ قاع هدنسهنس۸۷۸ یرلت ر ضح حافو

 روياشالك | ىتيدلوا لصاو هتداعسرد هدنسهنس ۸۷۷ .كبلااموم ار هنسالوا شلآ

 . ندرحشوف ىلع یراترضح حاف دههرص ىنيدقيج هنویاه روضح لوصولادعب هلوبناتسا

 ۳: کک کیدنا لصاح هحاصلاب هدواو ؛ شدروص یافرع هجرد كيهداز هجاوخ

 كلو ؛شعا حدم هيد « , رددنحرا لضاف رب لثمىب ؛ قوب ىريظن هدم و مور كالم»

 ۱ | ی رم هم و مور زکلای كنرظن كنهداز هجاوخ یراترضح حاف ۾ هن رزوا

 ۱ . ردشعد « ! ردق و یربظز ید هدب ص » كرهيمةروك

 نانولوب ىسضاق لوياتسا یحشوف ىلع زر تدم رب ی رم ندندورو هلوساتسا

 ی.رابتعاوعفوم یهدیهاشداپ دز: صوصألا ىلعو ینلضفو لع كنهدازهجاوخ رک ذلافلاس "

 هلاراشم  كروديا رطاخرد هدیتسایاصو [۱] كئيسوط ىلع یا ادب قرهلا هتفد راظن

 هدننامز یا ناخ داره ناطلس . ردندنساملع ريهاشم رهلاءاروام ىموطلاىلع ندلاءالع []

 هنسهسردم نا> دمحم ناطلس یلج هدهسور ندنفرط یرلترضح هیلاراشم ناطلس كرديلك همور رايد

 نک وام ندکدتا تف یوئاتس یا ناخ دا نا اشا و یدا شع ولوا لع سردم

 هلعامسا ینسرد تاذلاب هعفد قوح ريو ؛شقا نییعت سردم هنسهسردم كريز هلبا بلج هنداعسرد

 یهدنمان « تفاهم » كنيلاغماما هیهداز هحارخ هللا یسوطلا ىلع ًارخؤم . یدبا شملیا تافتلا لثان
  یسوطلا لعو ءشقبا سما یر همزای بانکر  یواح ىنهك احم یهدننا.-,ه یراکفا ك كلامكح هلیرتا

 یرلترضح ماف,یدارله|عدقش ههاشداپ قرهزای باتک رب رکیدهلمهان « تفایم» هنب هدهدازهجاوخ و«رخذ»

 ىلع هيفام عمو شمريو شوك مرد كيب كس , رب وا هئسيكرا ره ربارب لكما حم 7 شک داد هحاوخ

 ,E یاسا بوک ٠ ۶۶ 1 روا رارکت هل.رش رط نارا ۳۷ رکلد ندنو ىدواطلا
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 ۱۹ لیذ

 یک ینیدنولوا لق هنسبرنک | كنیرلناسل اپوروا اوخۇغو شء ولوا عبط قرهلوا هعفد

 عبط ًاسنيع هد 1445 هدیتم لصاو « ربارب هليرادجرت هجزسنارف هد ۱۸۳۹ ىرالودج
 هفوصای یسهربتعم هعیدقهخسن رب نایدیالقن ندنرفسمجت قارع كنيناكروك حز .ردشاديا

 هدرلهناختك شک | هبفامعم .ردظو فحم هدنت# یسوصون ۷۹۵۹۳ هدنسهناخشک ینارشعماج

 ۰ ردهدع ولوا فداصت هنسهخس 3

 ندبا روهظ هدرپلا ءاروام هديرغرصع ىجنزوقط - . [ - نیدلاالع ] ىجشوق ىلع

 رصع یجزوقط هسلکد مولعم هددطق تروص یداوت مران . [1] ردندنونهو نوضایر

 یدشخ كکنل روع هلااموم ٠ ردودكم ديا نام و نط ييدلک هيايند هديرلادتبا یره

 هدىزاهتشا هليبقل یجشوق هكرديلغوا كنهسمک رب هدنمان دم یسجنافوط كکب غ ولوا

 . ردم الود ندو

 هدى همه و هضایر مولعو ندنساملع دنق رمس ىلهيعرشو هادا مولع یحشوف ىلع

 نذاالب نكيا جنك كي زونه ًارظنهتياور .ردشمتا ليصحت ندكب غولواو ىور هداز یضاق

 هنبراسرد كنهئاح ىاملع نامزقوچ رب هداروبو شمتيك هنامرك هلتبوبيغ نددنق رمسهرب ندرب
 هرشلاکشا هدراذتعا ماقمو.؟«شللا تدوع هنیدزن كب غولوا رارکت هركوصندكدتبا ماود

 . ردشا دقت هلاراشم ىنررثا كليا ینیدلوا شمزایر اد

 ا هددنق رمس نوجا حیحص] ییناخلیا 2 هدنسب رم هنس ٤ كب غ ولوا

 ؛یدباشغارومآم ىديشمح نيدلاثاغ هلبا هداز یضاق هدرصالوا هبهناخدصر ییدلیا تاش
 ینروماهناخدصر هسرزوا یلافو كنهداز یضاقهدهرک وص هنسچاق رب ندنویو كنيدلا ثایغطقف "

 لمان « ناكر وكمت زذ »ايو « كب غولوا جز » هتشيا . یدیاشلبا هلاوح هبیجشوق ی عچنک '
 هک رد شما تقسیتمدخ كن هح رت بحاصهنا 6 |ثحمزوب نالوالوادتهدب فو قرشهج رلهئس

 ۱ . ردشلنا هیاکحو لش هدنسهمدقم كيحمز رک ذلا لاس تاذلاب كب غ ولوا ىتهجوب

 هنس ۸۵۳ طقف .ردشم ريكهليا سیردن هددنقرمسىنءظعامسق كننایح تدم شوق ىلع ١
 هدننیب رلاز ريمه بقاعتینسهلدیادیش ءهليسدعدخ كفيطللادبع ىلغوا «كکبغ ولوا هدنسهرم ١

 تصخرندمهلااموم نونا جحةفيظو ىافياقرهلوافسأتمجشوق ىلع ندنرتف ندياروهظ |
 تموکحیارجا هدزبربت هدانثاوب ,ردشاک هز وت هدندارواو هناحابرذآ هجورغودو ؛شلا
 هدنناب كرودبا لو هلا همزال تاعرکتو تاهظمت ی هجرت تحاص نسح نوزوا ندیا ا

 ]١[ هفيحص هعوبطم ٌةخدن - ىسهججرت هيئامعن قياقش : ١84 - ۱۸۱  5مالعا سوماق -
 دلج  خيبراوتلا جات 5 ۳۱۹۷ هفیح 4 : دلج : ١ هفيحص : 4489 4٩۹۱
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 هاب را | ۱٩ ء
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 س

 تماسج كالا هيدا تقد رظن بلاع هجرد هن [۷] هاخدصر و نالوا شلدبا انب
 عاف را كنهلعش ینیدنولود كن هاخدصر هله . ىدبا تريح نایاش هحرد وا هلبا یتلمکمو

 ىنيدلوا هدنعافترا كنعماح هبف وصايا ناه هراد عبر نانولوا لامعتسا نوجا نيمعت ىتبطق

 تادصر یهنس ۹ شعاللشاب هنادصر یسهنس ۸۲۷ هدهاخدصر و : ردو رم

 ۰ ردشلدبا لاک ١ هدهنس ۱۲ تادصر ًارظن هنفیدلوا شار درا همانخ

 اک اراخبتناهلا یعورهداز یضاقهمالع یداتساهدیما لوایادصرلرک ی هناخدصر درک
 هدءرص یتدنالشاب هادصر زونهو «شعراعیدوت هدنشخ نیدلاثاء کا فصوت هند

 یروما هاخدصر کا لاحنرا ور هدازىخاق هدندهمرا هماتخ تادصرو نیدلاثاىع

 .. ردشلا هلاوح هب یش وة ىلع نالوا جدا كي زونه

 جز 3 هلت واعم مامضنا كنحش وف ىلع - كب غولوا هک ردهننرزوا تادصر و هثشلا

 . ردشلوا قفوم هلاک او مظنت ییروهمشم

 قرش رضع جاقرب اتوب نانولواداي هلیمان «یناطاس ديدج جم ز» ايو «یناکروک مزد

 رقحب هلت هروک ؛هبهلمعتسف طئاتسو كنتاحردنمو شلوا هبلومعم نامحنلانب هدب غو

 ۱ 7  یدیا شلو ترهش

 ;Es ندننس تثادح «نوجا یحشوق ىلع كب غ ولوا هدنسهمدقم كروك ذم 2

 4 ردشل | لامعتسسا یتریعت « دن را دنزرف » قرهلوا هانک ندنشال وا ۳ هيرب ر

 مهفتلاةرك ذن» كننتم كجيزوب الثم .ردشمريو ناديه هراقلشلكايىضعب هرخ الاب ريعت وب

 ىلع هدننونظلا فدک كنيماج بتاك یتحو هدنسهسع همحرت نالوا هلیمات « میوقتلا لاعش

 [ -Bibliothèque 0600816 ] فرش هناخیتک و ؛ شلرتسوک قلوا ديشمح دلو شوق

 مور هداز ىخاق ییجشوق ىلع هلقوس مالک تنراقم هد [ 11610101 ] ولپیه یحاص

 ۱ 1 ۱ . ردشعا نط یغوا

FLهلا هک ردنشادبا ح رش ندنف رط تاوذ ىضعل یتم كن اکر وك غ  

 حيحصتو لمعلا روتسد » كنيبلج مريم نالوا ىديفخو ىحرش كنيجشوق ىلع ىلمكم
 < یاطلس لب درج 2 حرش » كدنحربلا نيسح نب ىلع هليا ىناتك یهدنمان » لوداطتا

 e هساؤع رون ىمهخسن رب شازاپ هلطخ خراش كلوب هک ردیحرش یکه دنمسا

 ظ . رددوجوم هدنتحلا یسو صون ۹
 كب هدمردن و ا 10٠) كداليم 7 ىسهلاقم ییا كحز و هقشاب ندنوب



 ۱۳ لیذ 5

 .ىدياشمتا عج نافرعو لعبابرا قوچ كيهتفارطا .یدیا رريك هلبا املع ةبحاصمو بثک
 ىسوم نیدلاحاللص رمشه هلسقل یعور هداز یضاق ندنوشهو نوضایر ريها_ثم هلمحزا

 ”ىشخدب انالومو یراح هللاةمصع هحاوخ ندرصع یارعش هلا ىثاك ديشمح نيدلا ثانغو

 یسافنلا نيدلالالج انالوم « نانولوا فيصوت هيدرصع هناکب نوا عود + یدنف رمس

 تاياكح قوج رب یسهظفاح كملاراشم ۰ یدیا ندنرابحاصم یعاد ناه ككب غ ولوا
 ىناتك رب ینیدوقوا هحیلتتد ايوك هروك هتباور : رد-ثلوا بس هنيروهظ كنهبغ

 هيه لع صوصالعو هیضایر مولع كنسیدنک . [۱] شميا رديا طبض هنسهک یسهلک
 نوتوب هکلب و 6 اح هدنیمحنم راکفا راثامز لوا فسأتلا عم . ىديا راو قاستنا تدش

 ء هيلب و . ردشمامهراتروق یدنک ندهلب رب نالوا یلوتسم هشناهذا كملع بابرا

 كنسيدنك كرهدیا یرحت یعلاط هحشاز كيغولوا ايوك .ىديا ىسديلب داقتعا هءوحم ماكحا

 هنيرزوا كنوبو ؛ شّمجارختساو فشک ینکجهلیدیا لتق ندنفرط فيطالادبع ىلغوا
 هدنسهرآ لغوا هليا اباب هتشيا .شعا شمروك موزل هغعوط قازوا ندنسدنك امناد ىناغوا ر

 ىيدلديا حاضيا هدیراق و طقف , ردشلوا بيس هتدور رب مظع تدعابم وش نالوا لصاح

 تک الف یادقروف تیام نا دوتا ديدات هليا عباقو رکید يت یدورب و هرزوا

 [ ا یدابع نم حبصاو ] . ردشلک هنشاب

 یمرکی زوي زكس هدانئا ىيدليا تموکح یارجا هددنفرمس هدنناح نامز كنیردپ

 شاید كنمور هداز یخاف هک ىدا شمهربدّسأ اشزا هسردم یلاع ۳ هدنس ه رم هشت ترد

 .یدىا شا ترشابم و هند هناخدصر رب هد ران ینع .ردهسردم و هسردم ىيدشا

 ذاتسا هدنلامعا هيدصر تالا ءمجنم «سدنهمردقهن هدفارطا نوجا هناخدصروب :هكهليوش

 هدن وا یسدنک هدهناغدصر و . یدبا شا باج هدنفرمس ینسهفاک هسلا راو هام

 ىنسهفلتخم رظانم كنهيوامم مارجا ی راناواطو راود نوتون كرمردتا اشنا هركاد رب
 اشنا كثنهاخدصر كرك كب غ ولوا . ىدبا شهر دتا ناب هلبا شوش و رب واصت ررتس

 باجو ؛شمامدوطیرک ندفرصمرب چھ نوما یلاعا كنهيدصر تالا كركو لاک او

 هنیرزوا [۷]كلنسهمكهوکهددنقرمس .یدبا شالا صصخ راهفظو یفوتسم هرادانسا یبهلبا

 . یهاشتلود چک هن ۱]

 : ردشلدیا فیرعت ی هجورب یسهبن كهوک یهددنقرمس « هدهاش ربا ةءانتحايس [۲] -
 ۰ هد اش و دنکش ات اک مزراوخ و ارا ین ؛ رغشاكو هاغرف [ دنق مس ] وا "قرش

 هورک ود دنقرمسزا ؛دوریوا لاشزا كهوكب 1 .ذمرشو خلب یونج ءدنسيونيم تک انيو ساش

 .دنيوكيم كهوكمداتفا ةف نق زمطتو با نتا نامرد دشاب [ردهفاسم یهدندادتما ليم ء هوركرب]
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 هيقاب ران آ ۱۹

 هوا كرهديا طض یایشا هجا دوحوم هدنسهننزخ كخرهاش هدنلوخد هنارهطقف

 .یدیاشمهمر ویئر هېل اام وم ند هصح ییدلبازارفا «نوحا فطالاد.ء ینو ر وطء ك ىهاش

 .ىديا راو یتبحم هدايز كي هزبزعلادبع ازربم ىلغوا كوجوك ككب غولوا ندفرط 2
 یندنازاق ىثراق هنساقر هدناسارخ نوما كملس هلوا یاکروک كیرو! ۰ سلاح ی

 هدرلهمانحتف ییدلیا ارسا هفارطا و شما قلت یک ىنريغو یس رثا كزب زءلادبع 3

 دوجوم هدنسهرآ لغوالبا اب اذ تانداحو نوتو هنا .یذباشلا ناسلءرادا هدلوب و
 فطالادنع : هک ةليوش .ردشلوا ادم هتکالف رب كوبون اهدو شم دیدم قدور نالوا

 نالعا ه رو ندقدلاق هدا ره ردق هتفه رب همرزوا یک رح اون وثم هدنفرمس كننردب

 ندنو . رد شمالبوط هنشاپ یرکاسعو أسما نالوا فرح ندنردب هلا ن ا صع

 شورو هنرزوا فطللاددع ىلغوا هللا هفاک ٌهوق لاحرد كب غولوا نالوا رادربخ

 بلاغ هاكو بولغم 3 هدهراسحم ناک هعوقو هدن راس هعفد جاق رب ول را نوححو

 | ندندافخا كنلروعهدنامزینع هكءدافةن: .یدیاشلاتقفوم زارحاتیاهن هرکوصندکداک

 كوجوك كك غ ولوا كروديا هدافتسا ندتصرفو درسوا ندنرلهدرک هربرت كکب غعوأواو

 فاو . رد شا بیرخ و اهني یترهش دنقرمس نالوا شلاق هلأ زی زعلادع لغؤا

 بىقەت اک كفغطالا دع هدهسلا شا تک رخ اینم اد لاحرد كب غ ولوا

 هد و ادخ تمكحم و ؛شملوا روڪ هتل رج یشراق اكوا را رکن قرالا رخ ىنكيدتا

 ۱۳۲ كد هتسرزوا تفولقم و تعزع كوا وا . ىذبا نئلؤا بوافع هناغوا
 ١ ینراوباقهعلق هک هراج هلو شبا تدوءهدنقرمس هبالغآ هبالغآ هلمدا اقرب كبغولواو ؛شلوا
 ' هليا ازریم زیزعلادبع یلغوا كوجوك كب غولوا هنیرزوا كلوب . ردشل» یپاق هتسیدنک

  -یدیاندنراولداز] كکبغولوا هک  ىرادزد كنهعلقهدهداروبو شما اجلا هنسهملق هبخ یهاش
 . یدیا شالا تلاخد ةنتحرم كفطالادمع یلغوا راحانو راح هلكما لاقثتسا یتسیدنک

 ماطر هداروا هدهسیاشمروتوک هدنقرمس هلبامظعتومرکتی دار وردپ فرطللادبع اعقاو
 صاصف نوجا زيزءلادبع هليا كب غ ولوا یالود ندنرلکدریدتبا لسنق ی راثروم قلخ

 هلي كي غ ولوایردب فيطالاد.ع هس رزوا یر | تارا ايوك ین رلاوءدو یراهمحآ ی-اوعد

 دش ندنفرط رارادغو هدیسکیارهو شا ماست هس رالا كرانو» یزب زعلادمع ىشادراق

 ۱ هنس ۱ 24 ] یخ وا كئئاضهر یسهنس ی ۸۵۳ كت رخ سيرا هعقوون هتشلا .ردشاديا

 9 . ردشلوب عوقو ىنوك یستربا رازاپ [ ىجحتدي یرکی كنلوانیرمشن
 . هعلاطم یاقوا رثكأ . یدیا هاشداپ رب لماکو ملاع «میرک « ملح هدنسفن كب غ ولوا



 ۱۹۱ لیذ

 طقف ؛ یدبا روينولوب هددنفرمس كب غولوا هدئماكذه. ینافو كروم یدج هدنسهب رم

 یمالبتسا كناطاسلبلخ ازریم یدیفخ كخرهاش یربلاءاروام نوتویو ىدنق رمس ًابقاعتم
 رارکت ىنرلاروب خرهاش یردپ هرخ الاب . یدبا شمتک هنیدزن یردپ هدنایه هنیرزوا
 ناتسکرت « هدلا-ىنيدلوا هدنشای قتل نوا زونه <« هدنسهبرح هنس ۸۱۲ هلکمنا طض
 كب غ ولوا ارابتعا ندخشراتوب هتشيأ .یدیا شا هیجوت ههلااموم ىنررلتلايا ربا ءاروامو

 نيس ریارب کتو شمالغاب هتموکح یارجا هبا تالا رقم هتیدنک ین رپش دف ریس

 [۱] ۰ ردشلا ماود هدهتف رعمو ع

 ىارجا هدننابح 779 « هددنف رمس E هنس زوقط زونوا كب غ ولوا

 ناسا هی چوا زكلاي هساهرک وص ندننافو كنردیو «شعا تنطلسیافا اتداعو تبرك

 ۰ ىتيدلوا لئان هددنقر مس هدنناح كئيردب طقف . رددشملوا یناکروک تخت سلاح هدئازه

 . ردشمدم روك یشرب هقشاب ندتک الف هدارو لباقم هداتس 1
 كب یلاوحا ربلاءاروام یخد هډ هرص ینیدنواوب هددنقرمس هدننابح كنیرذپ هينامعم |١١

 كنالغوا قارب نالوا ىناخ كب زوا هدرا ۸۳۰ هلدجزا . یدیا شمهمع هدوء
 قوبسمان یلثم كب غولوا هدهيراحم ناک هبعوقو هدنرانب هلكب غولوا هنیرزوا یزواجم
 غولوا نالوا رئأتم هجرد كوص ندمازهناوب هک هدنروصرب . یدیاشلوا راجود هتیزهرب
 السا یربللا ءاروام نوتوب هکنوسریو تکرب , یدیا شهر و رارف هراسحتا اتداع كب

 ناه خرهاش ىردي یشراق هننالغوا قارب ندبا امغي یرارهش قوجربو نيتسيا كما '

 [؟] .٠ ىدبا شمش هسدادما كلكب غ ولوا هلحمل اییع هلمسودروا قرهقلاف ندنایه

 كي. غولوا نالوا دهع یل ههناکی هدننافو [ هدنسهنس ۸۵۰ ] كخرهاش یردب ًارخؤف

 هدنایالو هد سا شالا تر روس اهجوتم هناره نددنفرمس هرزواقاوا یاکروک تحت سلاح

 هلبا رانو ینا هنس کیا ندنکیدتیا مايق هلالقتسا یاوعد یرب یه كرلازربم نانولوب

 هندایصخ هلش وام مايضنا كفطللادع قغوا هدناسارخ تیاهنو شلوا روح هفمشاضوا
 . ردشهلیبهلوا لخاد هنیرهش تاره هدنسهنس ۸۵۲ هرک وص ندقدلاج هباغ

 ۱۰۲۳ : هفت - ۲ : لح - مالعا سوماق [۱]

 هیلاامو و شالشاب هبهضاقتسا ندیمور هداز ىضاق كب غولوا هکر د هدرا هرص و هتثيا

 كني دنق رم س ن دلا سوش هايس » هثيهلاىف 2 2 كلن ىنيمغج نو كب ۽ حولوا 3 هداژ یناق

[r] ۰دم نايا سوم یا ود ۳۵  REFهداتسو نك لل كهاش تلود ها بس همانتحایس  

 .ردراو هيفاك تامولعم هدباب وب 1



 هيقاب زاثآ ۱ ۱۹۰

 .هداز یضاق هدارواو ندهمشک هرهلا ءاروام زونه هلسان « بالای ةلاسر »و س و

 ' . ردراو یسهلاسر اشو رب هرايعلا ىلع یلدلوا شمزاي لوا ندهمعا رامشا هل قل یعور

 هدنسهنس ۷۸۵ هلاسرو نايرتس سوگ قرهلوا یسوم نيدلاحالص همالغ هحوداس ىناؤم

  هروک هربسترب کیدلیا لامعتسا كنفلۇم هدنم همدقم كنهلاسر .ردشلدنا فلات هدهسور
  یحاض هروكذم لاسر . رویایشالک ۲ ینیدلوا نشمزاي نكيا جنككي ىتوب نیدلاحالص
 قرهلوا دلج رب ربارب هليحرش رب رکید يهدنمان « هبحالص » و حرش رب نایالوا مولعم

 ج ىلع ديهش ع ندنرلداماد كالا دمحا ناطلس هد رق ىعماح هدازمش هدلومناتسا

 ۵ . رداظوفحم هدنتحش یسوصو ۱۵۹۹۲ هدننهاخشسک

  صخللا» كئيمزراولا رمت نب دمم نب دوم هلیمان « هثملافصخلم حرش » س ب
 هدنسهرڅ هنس ۸۱۵ یحرشو .ردراو حر شرب ینیداواشمزایهن رثا یهدنمسا «هنهلاف

 هلیتفو یرلهخیسز عومطم كروك ذم حرش . رد دے: مزا نوما كب غ ولوا هددنق رمس

 . ىديا لوادتم كي هدننامم مولع ةيلط نالوا نیشز هسردم "

 1 شرا راد هيهسدنه هليمأت [ |١ « سسأتلا لاکشا» كس دنق رمت عدلا شيخ س

 هن هد یلو هک ردراو یجرشر هلساونع «سسأتلا لاکشا حرش» هبورصتخم ”هلاسر یلدل وا

1 

 ا نالوا كحاب ندهسدنف .ردشالا ل1 ةددنقز مس هدندهتس ۸۱۵ سا م4

 ظ . لوادت هنن ام مولع اط هدف و ی ؟ یرکید دوز كف حرش .ردشملواثح عوضوم ةلاسرو

 : ْ .ىديا دودعم ندتارصت# ندا

 ا تروس كنج كشوق كلوجزدزب هما « بلا اترو كلا ه
 كني دلا ثانغ ندنسهمدقم هد هسا لكد مولعم یل ات حرا كنهلاسروب .ردراو یسهلاسززب مهل

 .ردمدقم ندنسهنس ۸۲۷ هدلاحه هروک هش( شالك | ىنيدلوا شلزاپ هدننادح نامز

 راد هموم ماکحا نالو جاور هدایز كب هدننامز كنهداژ یضاق هک ردراختفا نایاش

 .ردشماملربا الصا ندنندر اد WWE تاطاو هلاام وم و شمهلدیا فداصا هراز چه

۱ 

 كکنارومت نالوا یسسوم كنذي روع تلود د“ . [ - ازربم نیدلا ثیفم 1 كب غولوا

 اك غولوا هده ا دم نافارط ىمسا لصا . ردمودخم كخ هاش نيدلانيعمو ىديفخ

 اطلس هدئس [ هیدالیم هنس ۱۳٩۳ ] هير هنس ۷۹۹ كب غولوا .ردشمتلا راهتشا هليمان

 نس AV ها ىف . رد شمالشاي غون هلتموكح روما ن A ؟شجا دلو هدن رهش

 دربت ی راکدید « Théorèmes 10102106018115 هدهسدنه دارلزسارف ربعتو [۱]
Rt۰ ردباب 2م 0 ۱ 1  ْ 

.۱ 



 ۱۸۹ ليذ

 هد شیلا ندد.شمح ندلاثاع یکیدع) قفاوت هادضر هدكن د اجایا 7 « كب غولوا

 ج.ددب ءاس هنادصرو و هنسارجا تادصر نديكي هل. فست هناخدصررب هددنق رمس هدشنا

 ی هناخدصرو نالمالشاب هنساشنا هدنسدب رخ هنس ۲ ع هتشبا . یذیا نیا تركن هند ر

 4 زونه طقف . ردشألا هلاوح هدشح ندلاث ابغى حمو یيرش هلباىور هدازیضاق

 هتسوا كنمداز یضاف نوتسوب تادصر هلکا تافو . نيدلا تانغ زاغالشاپ رنالشاب
 .ردشلوا رسم هبیجشوق ىلع یلاک ١ كئادصر هرزوا ىنافو هدكنوا ماعالالبق و شلاق

  هدبیعو قرش هدن رلادتبا یر رصع یحزوقط زس ۹ش نيدلا ثابع هلبا هداز یضاق

 ی وع هدننافل ات هحرد هن هداز یضاق ۳ 4 ردیرلک و و كا كنوضایر نالوا دوج وم

 [۱] ۰ ردش)۱ تیوه یاوعد هجرد وا هد ن دلا ثاىع هسلا شما مازا

 همش هنیررلکدتیا زاربا تمرح رب كوبوب كب ىشراق هني رکیدکی كتاذ یاو هيفاام عم

 یم فيصوت هید«منعآ ردار» ی دل ثابع هدنرئارب «كءهداز یضاق هققلاق . نم هاب دیا

 . رد.سيالع ليلدرب كتمرحو

 كلاي ندرلنونهدهسا شمربدششإ درک اش قوح كي هدنسهسردم دنفرمس هدازیضاق

 ,ردف ورع+هج زب - یالود ندن راق دل وا ش !تمدخ هف راعم مشن كر هلکه هم اع كلام 2 سك

 هيضاير مولعو ندیناجرج فيرش ىبهيعرش مولع اساسا هک رد ىناوريش هللا حتف یسیجنر
 هدننموکح نامز كس راثرمضح "ع ١ نا ار ى ردشعا مت ندهداز یضا هد ی هاهو

 ,ردشم |تافو هداروآ هنس هدحاف رود و شلوآلوفشم هليساردت كرهديا تماقا هد رن ومطسق

 - هنیرزوا هعقاو توعد - هدرا ناخدم رود هکردصشوف ىلع رک ذلا فلاس یسیحنکیا
 8 ردشلک هلومناتسا

 .یدیاشاوا یغوارب هدنمان دمح نیدلا سمش كرم دیا جاود زا هددنف رمس هداز یضاف

 كلح مريم هدندن و و شام وز ىە رک كوو كنيحش وق ىلع ور ا نيدلا سمش

 یداماد كنوداز هجاوخ رومشم کای ولو هدنغاضاف لویناتسسا هدحاف رود و « یردب

 : ردشلک هاند ندلا بلطق

 هنناحردنم یسهمدقم ككب غولوا هدهساا لکد مولعم ىح ران یافو كنم ور هدازیضاق ۱

 ىني ندهلوب ماتخ تادصر یهدهناخدصر ییدلبا سسأت هددنفرمس كبلازاشم ارق
 هناضایر كنهمحرت بحاص ند قم 1 یيدلکهعوف و نیت وا ل ۸۰ — ۷۰

 : ردش آ هجورپ هدوا هحينلك هني راث | نالوا را

 رب یهو شما افتكا هلبا حرش یرات آ كمارک یالسا اغاد مرا ىذاق هرقل اف [۱]

 . ردشماء ولو هدنیوه یاعدا نام



 هاب ران | ۱۸۸

  یضاق هنيرزوا كنونو شعا لزع ینرب ندسردم تردوب كب غولوا هسندهنره نوک رب
 ۱ ردشمامقبح هساردب هلحر هدهداز

 7 كبغولوا نالوا رادربخ ندنغيدامق.ح هسردت "هاحرالاوتم ن نوت ؟ جاقرب كن هدا زیضا

 یضاقو ؛شمتک هندزنهلش رطتداع قرهلوابهاذ هندیدلوا یراط للخ هنجاشم كنملعم

 ا راسفتسا ىبيس كنيرلهقيا سيردت كرت یرب ندنوک چاق رب هجثوروک هحیصلامات ینهداز
 ۱ : لاحرد هداز ىضاق . ردشلاا

 ۱ بصنم و ءردبا نط صنمر ناياملواىطامثراو هقالع هبةسمتك رب جيه یلسردم زيد

 هدكنو یدمش هكون لاح ؛ كدیا ريا دع ندصانم نایالوا ىراح لز یسارد

 . « كدایا تغارف ندسیردن سما هدزب نيربانب .كدروكى غیدلوا هدنفرصت ٌةضيق كناراكمامز
 ۱ .ردشمريو باوج هد

 دعب نم هلا هداعا هنسهفظو یسردم نالوا لوزعم ناه كب غولوا هنيرزوا كنو

 هلحر راركت ندهداز ىضاقو شما دعو e يلا ندسیردت هاج ىمردمرب جم

3 
۱ 

E Eدیس -نالو ترش هل .هأن «دنسل ادیس» ا قالخا كس ا أس تب  

 ۱ ردشلو عوفو هل هسرادم هدب رتا 1 راظن هتاور ربو شن وا یالم هب لاح رج فارش

 ندنغیدلوا لصاح » تفلاحم هع هدهنحأىم هو یراکدایا لحو دقع هرد لا 2 طَقق

4 
 هدنقح كنسر ىرب اتداع . ردشملوا لديه هيورباكمو هشفائم « هرظانمو هثحایم یهدنراس

 هدهیضایر نونف » اءاد نوح فرش ديس «هداز یضاق .ردراشع ولو هدهشالربغ تاهوت

 بولغم هنا.ضایر ىعبط 2 نوجا هدازژ یخضاف هدفا رش دیس ؟ رد « ردلاکد یم هر هدافا

 S6 حرش كش رش ديس هداز ىخاق (شعا ردا راركت یتزوس « ردب وکبم هناشساف و

 زكلاي كرهبعا رر یتاضارتعاو طقفو شا ضارتعا هنسرلهطقت ىضعب كنيرثا کهدنمان

 قهبلط املعلانيب هرخ الاب راهطقن نانولوا تراشا وب کردا افتک ١ ہلکا تراثا

 ۰ ردش) وا هرس رز رس 2 هر احیتما

 ا « ىسيءومع رات كرابرع » [ ۸. 56011106 ] وللیدس ندنيقرشتسم ريهاشم [۲]

 ۰ ردشهرتسوک هرزوا قاوا«یلج نسح » هسادهنهینمسا كنيمورهداز ىضاق هدن دلج ىجن کیا كنم را

 نایت رخ كنم داز ی اق ن دنغي دم هب الک ۲ ی اتعم ییدسا نمضت كس یور هدالن ونومیفایر خروم

 3 . ردشنرب و دیا مکح هئغیدل وا

 0015 یدنسو یداتسا ترضح » هدنسهمدقم یجز كم غولوا هدنزح هجرت ا [*]

 نيدلاو ةللا حال. ص انالوم قيقدتلا جهانم جهان ییقحتلا كلاسم كلاس مكحلاو لضفلا تايار بصان'

 2 . ردشعد « یور هداز ىضاقب رینشاا یسوم

000 
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 ۱۸۷ ليذ

 .هبناج وا نوجا ليصحت لاك | تيان هدیشیاهدشبا ىتريشُمزاوا یهدهبضایرمولع كنياملع
 شع وطموتکم ی رارقوش هلفوخرولوا علام هتحاسو ىسابرقا طقفو ؛شمریو رارق هکمتک

 ااو شلوا فقاو هرس هسلصایه كنوداز یضاق یمهریشمه هام عم . یدبا

 هک رد لال وا شمالک | یغج هبامالواقفوم هدلاح ییدا تريغف رص نوجمایمهمعزاو ندنوب
 هنسهرا كنم رابانکیحهروت وک هج رار «نوحایس همکح ترورض هدرا راید» شاد را

 رضع ی زکس هداز یضاق هتشا . یدیاشلبا افخاو عضو ی اھو تم ىذ ىدنك

 ةلماح یراباتک <« نانولوب هنزخ كوجوك نب هلو هدننورد « ويغود هنیرخاوا : یر

 ! ردشعا تبوبيغ ندهسورب "4 نوک رب
 یضاق ایوک هدنتحایس وب « هروک هتیاور رب نیمهناب ىتيدلوا قوثوم ردق ههجرد هن

 نالوا یسهدرکشلأت ندنفرط یراق النم لمم كرىدك ردق هب وص قا ءیعورءداز

 یضاق هدلاحره طقف ! شما شالوا رومأم هفاحنا همجم 'ىلاوه ىضعب ی « مولع جذومنا »
 . ردقو هش هنکیدع عريلا ءازوام درک و نیا تدمو هدارزاو ,«اباوش 2

 كرهدیالیصح لاک | هجشدم یفیدنولو هدرهنلا ءاروام كرك «هدناسارخ كرك هجرت بحاص

 هداز ىضاق » هدننایم یساملع رہلا ءاروام هصاخلابو لارا هلاک جوا ینسهرهم یهدناضایر
 ۱ . [۱] ردشعا لالقتسا بلک هلقل « ىمورلا

 هل یدیا شعازاق ترهش هحردوا هداز ىضاق هددنف رمس صوصالءو هدرملاءاروام

 كياارا_ثم ريم ادج هدواو. ؛ شما نیست لعم هنیدنک ىندمحرت بحاص كيب غولوا
 هب هسر دم ییدلیا سيسأت هدد. رمس كبغ واوا رود . ردشألا تمدخ هئسدركف ةر

 هدنسرد .كيلااموه یخد ىدنك هدناقوا رثك | كرهدبا بصن نیملعلا سر ىنهداز ىخاق

 ره قردلوا لکشلاحبر هسردم وب هروک هتياور . یدیا شمديا دابتعا ىتفلوب رمضاح
 هدسردم هداز یخاف ! شما راو یتردم رب هدكيهنا>سردره و هناخسرد رب هدنعلض

 . شعء.اراريلك هنسرد كل اراشم ربارب هلی راسردمیمهباط كن هاخسرد ترد هجیاقح هسرد

 6۰۷-۰۸ هفيص - لوادلح -عراوتلاجات 8 ۳۲۷-۳۸ هفیص - یسهجوت هينامعن قياقش [۱] ظ

 ندنسالوا لغواكنسیضاق یومطسقندنساماع ىرود حاف « ین هجرت بح اص مالعا سوماق فس الا عم

 سوداق نوجا یدنفا مساق «ردشردشراق هلا ید: ا ءاق روہشم هلکغد « هداز ىضاق » ىنالود

 ةسردم كك غولوا هلتحايس هدنق رمس EE 23 راو یفوقو ىخد هر هیضایر مولع» م

 ( یور هداز ىذاق ) هحاروا تولوا نونظم یغنیدلوا شتا نونذو مولع لیصح هد:-سوزورمشم

 نالو تربش هليما' ىور هداز ىضاق :هددنقرمس هكون لاح . رود « ىدبا شاو تربش .هلکغد

 قيدصت هدمالعاسوماق هدنت E هحوق قهحو و نيدلا حالص یدیفخ كنيدنفاهحوق تاذ

 . رویلیا حسيحصت و
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 + هدوم دإج نالوا داع هربج و باسح .ردودنمكح ىسهعاخ كنهسانسحهطوسم بتكى راک دليا
 7 نیل ثانغو.رديواح هدیآاضذک یضمب دناع هنتاذ كنندلا ثابغ باتک و .مرزوا کج هلی ديا تح
 دعو تع هزای.باتک رب ثحاب ندنا> كب ال داعم یخعب ندهج رد یح دزد «یجذح وا هدن را وب

 + ندنفرط زجاعدبع كرك یدنفا لیعامسا یوبنلکموح م ندهن امعنويضاير كرك هدهسیا رونديا
 هک لامحاو شمامهنولوا فداصت هنسهخسا رب كنون هدنسهحش تایرحم ناولوا ارجا

 كنيدلا ثايغ باما حاتفم کنوچ ..رد_ثمدهملا افو هدىرمع كفلؤم هغمزاي ىرثا و

 ىروك ذم باتك هركوص ندنوب هک ردباتکرب ییدلیا رشن هدنامز رب بيرق هنیررخآ
 كرك 1 رد شماس ةراتك مدوخو ىنهلا_سر ىف هدنمأب < حاتفلا صیخلت » كرهدبا راصتخا

 ۱[۰] ردراو یسهدیدع خسن هدنرهناخیتک تداعسرد كحاتفلا صضات كرك كياسحا حاتفم

 یر# ر صع یج زوقط E ىئورألا | دوم نب دمج نب یسوم نیدلا حالم ] هدار یخاق ۱

 لصا نع هداز یضاق . ردندنویضایر مظاعا ندیا راهتشا قح هدریلا ءاروام هدنلئاوا

 هد و الالم فورعم هلک هد « یدنوا هجوق » انت هان تخوخش «یردب . ردنلهسورپ

 لماک ماع ىدنفا هجوق یردهلوو .یدیاشعا تافو نكيا جنک هک ردد النم ىلغوا

 ٠ ید شع ولو هدا طق 'بضنم هدنرهش هسورب هنس قوح رب هلغلوا تاد رب مرتحمو

 ۱ لعوا ناب را كديزياب ناطلس ندنرهدازش كن رات رضح راکدن وادخ دام ناطاس

 رومأم هتوعدو باج ةيهشورب ىتدح وكم كييلاراشم بقاعتم یندقع یارچا هلسهعرک

 كل هجرت بحاص . یدبا شلوا سير یدنفا هجوق هماظع نيتاوخو مارک ی اا نالوا

 هلسقل یعور هداز یضاق هللا هت ردي كولو هدرلا ءاروام هده لا ٰینوم یمسا لدا

 ۱ ین ز کس هدلاح س طقف . رداكد مولعم هدهح.ګتروص ىدلوت ے رات ١ نه شاو تدر

 .ردقو همش هنغیدلوا شم وط هدهسورب | ۷۵9-۷۹۱۵ ] هدنررخآ فصا یره رصع

 تاهو لصح یعولع “ىدا: ندنامز یاملع هدهسور هدضا لوا ؛ هداز یضاق

 رملاءاروامو ناسا رخنديرانف الم .ردشألاس ردت ندیرانف النم ندلاسمش هسیایاضایرو

 مکیدلیا لغو هلياديسدنهنيناوقو هباسح لامعا » هدنسهجانبد كنناسلا حاتم «نیدلاثایغ [۱]

 یالکشمو فذکی تالضعمو ضماوغو مدلوا لصاو هنشاقد و قياقح كنهدوک ذم نيناوتو لامعا هدانثا

 رکید نالوا لک هم یلاصحتساو « طابنتسا طباوضو نیناوق قوحرب هدباب و . مدلیا لصفو لح
 ش + هدهدیغاشآ زارب و ندكديد « مدلبا جارختسا هدىدعاوق ماطر

 كن هریک لئاس٠ یرلکدلبا لاو.س ندنب كنيبساحم ٌءرهم هليدصقم ناحتما كرك ملعت كرك د
 هدهسيازامهنولوا لح هليسهناعا «هیرمج هتس» ىرليضمب ندلئاسو امقاو « مدتيا جارختسا ىنراباود
 كج هديا اطعا ىف هحیش هلا مفنلارثک | « لم لقا ؛ قد رط رسوا « هح و لوسا هد رص مكيدتيا لح ی رلن و

 . ردشملبا توه یاعدا كرەد « مدل وا باي رفظ هنفذکط باوضو دعاوق قوجرب



 ۱۸۵ لیذ

 ۸۵6 هيلع ءانب . ردلکدیطخ كندهسميكن ازاي یناتک یمهرابع «باتكلا اذه فنصلا طخ »
 . ردفوب ههيش هنفیدلوا یماعا خم ران كنهسمک نازی یهروک ذم ةخيبن كنخحمرات

 E [ هبدالامم م ٤ ١ | هب رخ 4 AYY نالوا تادصر ادم نيدلاث اع هصا)لبح

 سس

 .ردشع ولوا نفد هيرا وج كن هناخ دصرآ رظن هتیاو رو ش٤ |تاف وهددنفرمس هركوص اهدزارب ايو

 ۱ : ردنا هجورب ىراثا نالوا راد هشهو تاضایر كابدلا كانَ

 هک ردراو یحشز رب هراسلایسراف هدنمان «یاخلبا 2م ز لسکت ردیاقاخ ميزو أ

 ندنفرط ناداصر تيه ندا عاّمجا دقع هدهغا صودنتساير تحن كنيسوطنيدلاريصن هوا

 هد رام ز رکیدو باسح ندیکی هدنروص رب قشد كا یو لوادج نالوا شمناق ميظنت

 یروکذم حز نيدل'ثايغ . ردشم ريتك هدوجو هليثروص كنا هوالع ینیهارب .نايامتولوب
 شعا مد هملاراشم ناطنس هدنلوصو هدنقرمسو شا فاحنا هنما كب غواوا نالا

 هدنتحش یسویمون ۷۲ هدنسهناخیتک هيف وصايا یمهعدق هخسن ر كياتك وب . یدا

 ,ردهخیس و هددهخسأ نالوا ساسا هزم اقيق دن .رددوجود

 زیاد همارجا داعبا هک ردراو ىسةلا_بز رب هزايعلاىف نع هایمان « امسلامكس » ۷
 نالوا راد هته . ردشلزاب .هليدصقم كنا لح ىلئاشم ىضعب هيف فاتخم امكحلا نب
 . ردشلدبا ذاحا E باكر و هد زم اقفدت

 هر اد طی. فلاسرو .ردراو یمهلاسررب هرابعلا ىل ىعودنماب » هيطثملا ةلاسو و س م

 تلالد هنبعت - هلبا بيرقت ةجردرب ىنيدامهلواقفوه كنامدق - یتبسن یهدننی ىرطق هلبا
 . ردمهم كب ندنرظن ةطقن تايضاير خش نان هیطبحم “لاسر . ردثحاب ندلوصا رب ندبا
 هناخسدنهم هدیسهسف هخسل رب یک ینردلوا دوج وم هدرهناخشک رک | یراهخس كنون

 .:ردظ 5-5 هدنتحش یورو ۷۹۳ هدنسهناخذک نواه "یرب

 هددلج و « هک ردراو یسهلاسر رب هرابعلا ىنرع هليمات « بیاو رتولا ةلاسر »و = ۽

 یدنک - كنج كيسو كلهجردر لارو. ردننشک تاهنا نالوا دا افق و
 . ردم یحارختسا ب لا لوصار نالوا یسهد رکعارتخا

 داحما نوما یسهاخدصز كب غولوا هدىسهلاسر ىكهدنمات 0 قئادحلا ةضزتو سه

 . ردثحاب ندنلامعتساو لاسا تروص كدصر تلا رب یهدنمان « قطانلا قبط » ىيدلبا

 فوسکو فوسخ «یرادم نالواندضرا رک و یراضرع «یعواقت فک اوک هللا تلآو
 ,ردشعا هیاکحو لق فلوم تاذلاب ىغيدنولوا لاصحتسا داوم ندبا قلعت هرلنو هلبا ,

 ۳ va“ 1 تين جيش نس سبح فلات كنهيقرش نویضایر هکر دراو یناتک باسحرب هلیمان « باسحلا حاتفم د س ٩



 یک ا

 هدنسا رحم مرا 1 رظن هنسه. دو هخس ناولو هدنسهناخسنک هک ا رول ذه 2

 ءانب هنسامولود شلدا فاحا همان كي غولوا ناطاس و هنسانوا شمئلق لاکا

 ندنسیدنک ندلاتاغ .دولشالک ۲ ییدتک هدنفرمس هدنرات ۸۱٩ كدرشح نیدلاثاغ
 هعفد كليا هکلاع>ا هب یموم نیدلا حالص هداز یضاق نالوا شمتک هدنق رمس هوا اهد
 «كلەج رت بحاص نالو ترهش همان «د شم همالع» فالخالا ناب .ردشملوا قالم هدارو

 ۸۱۱ ۰۸۱۰ ۰۸۰۹ ىتحو شمشلاح هلاك ١ یصفاوت كندناخءابام ز هح دم ینادنولوت ها

 ندنسهجاد كحيز و هني ىنيدلوا شعبا دصر هدو افوسخ ناک هعوقو هدنرله رم 0

 .ردەدةلوأ نات

 0 2 ةلاماك ىسهيملعتايح نايالشاب هليا جز وب «هيلاراشم مالعا هتشيا
 ردشلا فدصاو رب رحم ` مداروا هنس هدى "اف ات نالوا كحهلندنا دادعت هدر 1 و

 كنئيه لع هصاخلابو تايضاير كنيمور هداز ىضاق كرك « ديشمح نيدلا ثايغ كرك
 هنس راق دل وا لقتسم بيس هننامدخ نالوا عقاو كك غ ولوا ازريم هدنصوصخ یسقرت

 صوص ا لعو تق رعم ةئشن ىراقد ر دايوا نا کف ثكملاراشم كتاذییاو .ردقو همش

 هلا یتالمکم هدیرحرصع یحنزوقط هک ر دهذئسدءاستريغو تم یرلکدابل فرص هدروغ واون
 قاكروك حز هک ردهدهب اس وب هنس و E یی یهاخدصر دف رمس نالواماعرومشم

 ![J ردشلك هدوجو جز رب نالوا هب لومعم هدب عو قرش ةجرارصغ یک

 در لصات ىراةنس ییدولو هدندزن كب غولوا كديشمح نيدلا ثايغ ا عم
 هارو هدلوماتسا اعقاو .ردلكدمولعم هدهععذ تروص هلم یبدابا تافو تقودن ىتحو

  هدشامكسراز یهدنمان «باسطا حاتفم» ناولو 7 یهو مو ۷ هدنسهناختک

 ةن كرابااناضمر رهش مباریف مسقوت نسحو هلانومب باس احاتفع یمسلا باتکلاع»

 1 «باتكلااذه ا هناا كلو وندن سال وا د رج ىسهرامع تیام اع و نيس عبرا

 هرزواقلوا ینملأت حران كياتک هدنتسرهف ر وک كم ةناخشك هدافتسالابندنساع ولون شل زاب هد

 كنوع .ردلكد فلات لباق هل اه رات تامولعم ديقوب هددسإاش 1 رتس وك یسه ز 2 هنس 5

 ۱ یو رهدازیضاق ه هن اخدص ر ییدلیا رادتسا هنسسأت هددنق رمسهدسهب رگ ها ۷ كکبغواوا

 1 كس دلا تاع ا ىنيدنولوا ترشا ہم هاد صر طقفو یيدشا زومآمین دل ثايغ رار هليا

 1 نانولوا هوالع هيا بک او رد رص+ هدنسهمدقف كيناكروك جز کیدلیا تافو
3 

 لكم ملاعلا ىف غ راذیوا مظعالا انالوم ترضح » : : كب غولوا هدنقح هلاراشم [۱]

 . ردشعد ¢ دش ندلاو ةلملا ثابغ ال وم ل ةاسملا تالضعم فاللاك ٠ لة اوالا مولع

| 
1 



 ۱۸۳ ۱ لیذ

 كاردالا ةدبز » - «هلباقلاو ربطایفرفطظباتک» . «بارتلا و تختلایف باسل ا عماج باتک »

 «بالرطسا تفرعم ردباب تس » هلال ات مھم یک «هسدنهل ایفدی رج د 5 كالفألاةئهىف

 . ردراو ىرثا چاق رب رئاد هموت ماكحاو ىرلهلاسر یک « لصف یس د و

 یر رصع ین زكس -. ىئاكلا [ بیبطلا دوغ دومسم نأ ] دش نیدلاثا.غ

 [ زدند ونهو نوشایر ندا راپشا دفرنس هده و روهط لانك هو را وا
 زآ كب رئاد هننایح هدهسیا ندمظاعا نديا مان ىاقبا قم هليتاقيقدتو تافيلأت نيدلا ثايغ
 ىنبدلوا شمزاي هلبدصقم حيحصت ینسیناخلیا عز كنیدلاریصن .ردهدقم ولوافداصت هناءولعم
Jهدزوایناداشالک ١ ندنسهجاسد كناتک ی هدنمان » ىناخليا جد لسکترد یاقاخ حر  

 كقارع هاكو تماقا رابتخا هدناشاک هاک تدم ربو شا مولع ليصحم هدناشاک نیدلاثابغ |

 ظ

 همت حرخاش ناطاس ن دلا ناعم تداهم E ؛ شا تحاس یار >ا هش رارپش رکید

 دیتا لق یمن هنس رزوا توعدر نالواعفاو ندنفر ط كب , غولوا «ندبات ,وکج یار

 « یس ہ وطار بصز تاءلك » هدم یس و سم ون ۷۱ ةدةلاخبتك ینع هیفامعم .ردشل زاب تادلاب ندنفر 3

 نوجا قدي دك فاننا رض ثاا ناخ دمحم ناطلس هدو هكردراو اهد هردان ةسيفن ةخسن رب هایمان

 :ردقتأواو ىوتحم هدىبهلاسر ىج ۱۸ هليسهخسن یجخ کیا كل وصا باتک كسدیلقاو ؟شادیا رب رح و مج

 شراي اقیفوت هنيرلرلا كنوتاتو ىامدق ىهظعا مس ة دارل هلا-ر ینیدلرا ىواح كناطسوتم سرم

 ندهصز وب هلاسر یجدرد نوا هلبا یحنحوا 1 طقف . ردهدقما.ثالک 1 هدندنرلنا ونع ین |

 تامولءءزارب هدنقح كنون هلتهج ینیدل وا یتاعت تدش هدلحو كنهلاسر یجدرد نوا هصاخلاب .ردلكد

 ْ : ردبا باجا كرمرب و

 هدعب و شمزاب قرهلوا یس راف الوا _ رد عاطقلال 2 تانكا هک یرتاو یس وط ندلاریصن

 یتایاسحو راصتخا زار ینسهسماخ "هلاقم هدهسیا شملبا لق «یییع هئيرزوا یرلاحر كنسادوا

 نیک شات واو هدنس هناخی:ک نوناع "یر هناخس دنهم هدلوناتسا یس هخسن کا كياتكو ردششا یط

 ىمدنمان «كينايز ۲-لانروژ» ] .ردقوبهيبش هنفیدلوا دوجوم یخدهدنرا هناخبتک ووپ یضبب كن وروا
 طقف .[هنولوا تعجاىم هنس هل اثم ىجنح وا كلەكبوو قرعتسنان ولو جرد هدنسهنس۱۸ ۱۰۰ كنهعوم#

 هدنس هناخ,تک كئاش مهدا قیساردص عاطفلا لکش باتک ًاريخا هی دشم هغ, بلج یقدرظنردق هنامزنیئای

 شاداهمجرت داع N فأن روم 5 یرظانهبح ی ًاقرفوت هنس هم دؤةخسن رب نان ول وډ

 ۰ ردذع ولوا عبيط ه دنسهعیطم ك نامع هدي داعسرد هدنس هب رگ هس ۹ رار ایسی رع نمو

 هد هناخ دصر نان ولوارادتا هنسس ات هد هغا ص هدنسهنس "هال كنرحم عررات «ییاخلبا جز 3

 < یطالم | ندلا رخف « ىغا ضف نيدلارخأ < ىذ رع ندلا دب وم 45 هدلاح ینردل وا یس وط نيدلاريصن هدشاب ت

 ءانب هتادصر نانولوا ارجا ندنفرط نیمحنم ريهاشم یکی رغما نيدلاىحم «ییوزق ناريبد نب نیدلامجت

 نالوا ذخأم هلم دلج ندبا ثحب ندحزو تئيه باتك و . ردترابع ندمو# لوادج نا ولوا بيترتا

 سراب ىمهخمأ رب شلزاب هلنس د لمخ كن دل. )یصا ىلغوا ك ىلاربصن . كنياخلبا جد .ردن د را ۲

 . ردظ وخحم هدنتش ىو سمح وبا ۱۶۰۲ و هدننایم یس « هعدق دات » كنسيلم ةناخت ۱

 . روا ثحب جیره ندد دلا ثا يغ مالعا سوماق فسأل عم [۱]
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 ۰ ء «یهاشلام ز».- «هيريصتلا ةرك دن» ]**[  «راخلياعز» هلا[ ]یناساکتک صندن رلهلاسر

 1 حرالصا هرخ الاب ندنرلفرط یوزهلادعس وبا نب دجا لضفلا وا و یاهام هلفلوا شلدبا فداصت

 یيدلىا .حالصا كتارع نب رصن وا ريما ندنلاج ر یر رصع یجدرد ىحيض كا طقف. ۾ ردشاديا

 تررش هل.ءان ىساوعد سوالانم هت-ثيا . ردشاوا ذخ ام بانک و هده یس وط ندا ریصز هکر د هخسن

 . ردبا ليكشت ىنساوعد یچ ر كنس هلاقم یجنککبا كس ابو ةخسن كياتك و اوعد نالوب

 ىجرتم . ردیسهچرت كنباتک نالوا فورعم هليمان [ 100610116 ] كمديلقوا باتكو» [ ه]
 ۰. ردلکد مولعم

 . ردیسهجرت كنباتك نالوا فورعم .هلیمات [ م8 21620128268 ] كسديلقوا هني هدوب []

 یعرشرپ رثاد اكون كن [لضفلا سابعلاوبا] ىزيرين . ردودكم ه.هنايب ىنيدلوا ميك ىجرتم فسأتلامم
 .ىديا قجهامهلوا ن “>2 هد یس همزای هدننایم تاطسوتم یول و ىدا هسالوا

 فورعم هدساتحش یان [11)1 our ©[ 06 اھ 21116] كسودوثت ركذلا فلاس هني هدو [۷]

 . ردنکد مولعم یھ ر٠ طقف . رد, رب كس هلاسر رب نالوا

 نالوا فورعم هدنتمیان [08)1 167618 et 068 0011616128] كسوكيلوطوا ركذلافلاس []
 . ردهرق نب تبا ندبا حالصا ییهجرتم هخیسز هدهسا لكد مولعم یجرتم . رديس هجرت كنباتك

 هدیدالیم ربصع ىجتكيادالمملالبقو ندياقاحلا هلاقمکیا هنلوصالا باتككسديلقوا بادکو [9]
 gli [Les lieux d’appartions des یامژامع] A [7[2م516188] سلقسيبا نانولوب تاج رب

 ۱ هرخالاب ندنفرط هرق نب تبا طقف .. رداقول نا اطسق یجرتم .ردیسهچرت كنباتك نالوا هدیه
 ,ردشادبا ح الصا

 3 ” الل مز مری روم دسارانانراؤ تاير مد رصع یحنح و اداللالبق باتک و ۲۱۰ ]

 هدنتش یاب [ Les grandeurs et les distances du soleil et de la 1126 ] هجری ابو روا

 .ردلكد مولعه یټ ر ٠ رديسهچ رب كثب ,اتك نالوا فو رعم

 ك [Arehimède] كم رب ميكح نانولوب تابحرب هد رصع یھ: > وادالب البق بادكون 1 ١ ١[

[emm1 اes ] ندئفرط هرق نب تراث هلاسرو .رديسهجرت كنسهلابر نالوافورعم هدنتش یاب " 

 . ردنع ولوا ريسفت ندننرط یوسنلادجا نب ىلع ننلاوا ًارخؤمو شادبا هجرت

 فورعم هلیمات [ 1.4 spre e 1و موانط0ت6 ] » هجراياابوروا كدميشنرا هني هدو [۱۲]
 . ردشملبا حالصا هده رق نب تاو هجرت نمئح س قحسا یو ردیس هجرت كرتا نالوا

 كناتک نالوا فورعم هدنتن یان [ 8 ازم علا كسودوبت رک دلافلاس ۷۲ ]
 ۰ ردیس 4 رب

 رب نالوا فورعم هدنتحت ىان [ ]2 0 3 66۲6016 ] كدمیشرآ رک دلافلاس [۱6]
 ٠ [هنولوا تعحاسص هدلح نالوا ثحاب قدهسدنه] ¿ رديدمس هجرت كد هلاد ر

 اضتقا یساعوقوا هدنسهزآ یطسح باتک هللا لوصا باتک یسهمایئد تاطسوتم هتايك» ۰
 دو وب كب رغو قرش هر هاسر ندبا لیکشت یهروک ذم تایلک .ردينيم هنسالوا یواح یداوم نديا

 حسن كتاطس وتم رب رحم هدرا هناخيبتك كوو یهدلوناتسا . ردهدقع ول وا فداصت نالا.هدن رهناخيتك

 هدن.سهناخبنک نوباع *یرب.هناذم_بداهم ناك هدناغوا یجیلاخ لمکم كا هد هيا دوجوم ید ده

 كب هلا سر زکسنوا نانو وادا دمت یرلمسا هدوراقو .هخسلو .ردهخسا نان ولو هدنتمش وضو ۸

 یسراملا ىلع نا نر ندب و یضایر هدئس هب رغ هنس ۷۱: یک ىنيهلوا یونتحم ىسيدب نوا اسەر ص

 چ



 ١4١ ۱ یخ

 ]١[ [ سديلقال ] « تاطعلا باتک »و س
 [۲] [ سو.سوذواثل ] « رك الا باتك »

 [۳] [ سفولوطوال ] « ةكرحتملا ةرکلا باتک » س

 #۲) ةيركلا لاکشا ق [ سوالانام | باك 9 2-
 [ه] [ سدیلقال ] « رظانلا باتك »

 ]٩[ [ سدیلقال ] « كلفلا تارهاظ باتک »

 [۷] « یامالاو مايالا ىف [ سويسوذوأن ] تانك در

 [۸] « بورغلاو عولطلاىف [ سقولوطوا ] باتک »و -
 [9] « علاطملاف [ سوالقسیا ] باتک »
 [۱۰] « امهدعبو نيريلاىرجىف [ شخرطسرا ] باتک »
 [۱۱][ سدسشرال ] « تاذوخأم باتک د

 [ فارا ةرف نب تباثل ] « تاضورفلا باتک »
 [ نسحو دمحم یسوم ىل ] « ةبرکلاو ةطسلا لاکشالا ةفرعم باتک »
 » عاطقلاب فورعملا لكشلاىف باتک »

 ۲۱۲1 [ سديمشرال ] « ةناوطسالاو ةركلا باتک »

 [۱۳] [ سويسوذواثا ] « نك اسملا باتک »
 [۱6] « ةرئادلا ريسكتىف [ سدیمشرا ] باتک »

 [ سدیلفال ] « تارداصم حرش باتک » - ۸ ۰

O ROE AKIتک  SKملط  

| a 
O NA ما یا یک رب ی > U بشل برا ايا ا 4 یح ۾ 

 فورعم هل.هان 6 [données ايو [313)1] هحرالاوروا ك [111611016] سدیلقوا [۱]

 هدندنداح هرق نب تبان ًارخؤمو هج رهه رع ندنفرط نمنح نب قحسا هدعالوا هکر دساتک نالوا

 ندهسدنه] .ردشمليارب رم اتقول هب هخس ىكدليا حالصا كتب اث ىناتكوي «ندلاريصن .ردشادیا حالصا

 [ هنولوا تمحاح هدل> نالوا ثحاب

 ناولو تایحرب هدهبردنکسا هدرصع یجنرب دالبلا لبق هدنمان ['111600086] سودوت [۲]

 هفیلخ باتك و . ردیسهجرت كنباتک نلشید [ 168 5م161101168 ] هجری ایوروا كسدنهم رب
 یبیقابتم و ندنفرط اقول نبا اطسق یلوا مسق كباتك . ردشمتولوا هجرت هليسعا ك ( هاب نيعتسم )

 . ردشمنلق حالصا هدندن:رط هرق نب تاثلو شلدا هجرت ندنرافرط یرلرکید

 هحرلبلایور وا ك [411017:2115] سوکل وطوا ناولو تاء>رب هدرصع یحنح وا دالبلا لبق [۳]

 هب هه نديئاتو ناسل هردی-هجرت كنسهلاسر نالوا فورعم هدنتحم ىان [ ]4 mobi sphereا]

 . ردهرق نب تبان هني قدیا حالصا هدىبهخدن وب هدهسلكد مولعم ىيدتبا لق كميك

 _ ك[1162618118] سوالانم نانولوب تايح رب هدهبردنکسا هدنرصع یر كداليم ځرات [ 4] ۱

 هنیرلهخسن مقاط رب یلقرف كي ندنرکیدکی كنهجرت وب . ردلکد مولعم ینیدلوا مك یجرتم هكرديباتك



 هیفاب راثآ ۱۸۰
 فني 00

 تاصصخح f EF هلبا باج ی ]١[ یرغلا نيدلا ىح ندالاج « ىناريد نيدلا محن

aیدیا شمربدتيا نيت . 

 یمهبالیم ۀنس ۱۲۷4 ] ىجنز كس نوا كتسدجحلاىذ یسهبرجش هنس ۷۲ نیدلاریصن
 هددادغإ یشن هرزواىتيصوو ؛شمتباتايح كرت ینوکیستربارازاپ [یجنشبیم رکی كنمنا ریزح

 . ردشع ولوا نفد هنناي یرلهب رت كنمرلترضح مظاك یموم ماما

 ؛ قالخا « تمكح هللا اموم . یدبا دریک هليا هعلاطم ىناقوأ رنک | هجرت بحاص
 هدیزکرب رانآ قوج رب یسراف و ىنرع راد هتايضاير صو هلا یلعو تايعيبط « هفسلف
 ینلدن ولوا رظن فرص ندرل:اتک يبدلبا رب رحم ايو ديلا راد ا مولع ردشژار

 ندااربصن هقيقطاىف .ردیالیکشت هناحاتك رب مهم هل ىراث ا نالوا دن اع هتئيهوب تایضاید هدلاح

 « تاطسوتملا رحم » و - [۰]۳ یلدا » -[۲] «سدیلقالا لوصا ری رح» « كنيسوط
 7 : فورعم ندنتح یا

 ۱ ناخا باوک اله ! رددبق ناياش ىناحتلا هناداصر تيه ندياعم# هداغا سه كنيب رغم نيدلا ى 2 [1]

 ۱ ییدلیا طبض ییربش بلح نالوا یتموکح رقم كرصانلا كل« ندرلییوا_هدنسسهیرم ةنس ۱

۱ 
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 PTT تننوو ار د

 ET ل لل سا

eo,ايدين ىف ابي بايخ تح تن وا  

 7 قفوم هعامسا هيوك اله قرهریغاب ینیدلوا مجنم ىرغملا نیدلایحم هددرص ییدتیا ماعلتق ىنسيلاهاو
 ,ردشهنلق مارعا هنيدزن نيدلاريصأ هد هغارع ندنفرط وك اله هلتروصو و شاوا

 ۱ ناولو تايحرب هدهردنكسا هدرصع ىج درد - ىحنجوا دال الق نيدلاريصن ىباتكو [؟]

 «لوصالا باتک» نالؤا ىمهد رکبی رت كك ] 1061106 ١ 1 سدیاقا ايو دياقواندهيئانوو نويضاير ريهاشم

Les éléments [خسنو ًاففوت هنیرلهخسن نانولوا لقن هپ ىبرع ناسل ات ک هسدنه یهدنمان |  
 ۱ یر كنون هکردشادبا لقن هبرع ناسل هعفد کیا سدیلقا لوصا . ردشما,ا رعرحت بدین یو
 هرد هخسن یی دلبا حالصا كهرق نب تبان یسعنکیاو ىيدتبا حالصا هدعبو هجرت الوا كرطم س جاع

 ندنکبدرول ىنغيدلواقيشي راق تیاغ ةارل هخسن نان ولو لوادتم ه دب الط "یدایا هایم ىف ؟ ,نیدلاربصن

 لوصارب رحن ىجن رب هتشیا هردشملبابیرت هترزوا هلاةمجوا نو ا اک ًاقف فوت هسديلقاو بی ذرم ىرلنؤ

 .ردو» .ءردشادبا عبط هدنسهعیاعم ىسدن . اد قوه ۳ هدتس هب دالیم 4 هنس ۱ ۵ ٩ £ هكسديافالا

 + « لتحل اررحن » سدلاریصن هدىلول هکردراو اهد یس ەسن ابار كسدياقا را رخ

 .رد تص هترزوا هل اقم شب نوا هخسو .ددشمزاب هرکو ص ندكدتيا لاکا ی رتا

 یر یجنکیا ۰ رددوحوم هدنسهفاک كرلهناختك دلو و نامه یسهخسن كاوصالاربرم ىجن رب

 1 .رددوجوه هدئاياكو وصوت ۱ هدئسهناخبتكن وباع *ىرب ةناخس دئهمه یم هسيفن ةخسأ رب كسر دماقالا

 ريبش دصار ناولو تايحرب هدا ردنکسا هد ردع یحنکیا دالا دعب نيدلاريصن ىنانكو [۳ ]

 « یلعسحم» كنه باتک ىئيدلواشمزاي هرزواكا ليكشت ع کالم رب ك [ Ptolemée ] سوبماطب

 هروک هتباوررب یتحو ییایطسح باتک .ردشمتا رحت انفو هنرلهخسن نانولوالقن هبیعناسل هلیمات
 تباثوهمح رت ندنفرط نمنح قحسا نيدلاريصن هدهسیاشلدبالقن هبییعناسا ندینانوناسل هعفد چ وا

 هلاقمچ وانواه د یب ىط- لار رح نراتبو ؛شسلیا داتا ساسا ی هخسأ نانولوا حسب حصا هاتف رعم هر نب

 - هوالعو جرد هدىتاباسحو لوصا كنب رخ أتم هئس هخيسأ ول كتنيطسحم هفاممم ردششا بيرت هسرزوا
 اع

  «ردباتکرب نایهولوافداصت هئسور رعةخس هدر ك١ كرلهناخبتك گلوب و ؛یطسحارب رح .ردشمابا



 ۱۷۹ ليذ
 بس

 <64 نالوایح را یطبض یولاةعلق كناخلیا وکالهو یمالبتسا یاتسهق كرالونم هجرت
 . ردخلاو سو هدارو ردق هنسه رخ هنر

 يك | نالوا دنا هناسضایرو ؛ شم ەق راک شو جابه یتیسوبحم تدم وب نی دلاری صز

 شم وطن هقرش قافا نوتوب ىرهشو تيص قنا !ردشملا ر رحت نكيا هداروب ىنراثأ

 یسهشاردو تاكو صحم ند راسا لاح رد ینه رت بح اص ناخلبا نوک اله ندنغیدلوا

 هفمام ریآ ندنناب قترآ هل داععا ا هرک وص ند واو کا ناما صاخ رواشم هنسدنک

 . ردشم الشاب

 نالو عوقو هن رزوا برع قاع كناخلبا وك اله هدنسفب رخ هنس "565 هقيقلاىف

 ممصت یسارجا هتیرژوآ هشطنطسف ايوك ىنوك اله .ىديا هديربارب هدنيدلاريصن هدنرفس

  تفالخ هلیطیضالدادفپو ندیا قوس یرضود هرعقارع كرهريدتيا تغارف ندرفسییدتیا . ٠
 هدهسیاراو تیاوررب هدنقح ینیدلوا هجرت بحاص نيليا قيوشت کم ربدکح همب اخ هنةيسأبع ۱

 هک ردققحم یساروش طقف . ]1[ ردددكم هم هنلسب یی دل وا حس ردق هيهجرد هن كبوت

 هکهدنروص رب : یدیا رابتعا زر احو ذوا بحاص كي هدندزن ناخليا وک اله نيدلاراطن
 .یدیا شللا میدو هیهجرت بحاص یتراظن فاقوا كکلاع هلمحاب کیدلیا طبض « وكاله

 نوجا فراعم روما «هدمرص ىنيدن واو ةددادغل هدافتسالاپندب راشعاوذ وه و ن دلاریصز ۱

 هدناع ابرذ | هرزواقلوا ندهلحو و شمريدتبا صصخت تاربخو فاقوا قوج كب هیوکاله
 هک دد ن !ترشابم هتسفسأت هناخشک رب هلا اځ د صر رب مدنسهنش 0۷ هدن روش عار ناک

 تيلمكم كنسهبدصر تالا هدننامز ناخايا اَشأ لغوا كناخليا وك اله ًارخؤم

 هلااموم .ردو هناخدصر نالواقافا ريكت روش هليتراهمو رادتقا كنيرادصارو ىتهاسجو

 هليسوزاي لا زواحیتم یدلج كرب زود ترد «ارظن هتیاور «هدناخشک طو مم هيهناخدصر
 ندلادیوم ندقشمد هلحزاو یه رعمو لع بابرا ندفرط یه و ؛ شا عج تاك لا

 ندنيوزق. « ییطالخ ندلارخف ندسلف « ییعایم ندلارخف ندلصوم < ی ىذ رع

 ةفلخ هدهرص ىكدإيا مدق یاتک یهدنماب درج همصعتسم هفياخ ندلاريصت ابوک [۱]

 ندرلادئام هثملا مسج نالوا رورشم كنيرہش سوط - نوجا فانختسا یرتا و یندلاریصن هيلازاشم

 اناه» - قردلوا هبانک نذ(!)ىرورب رفاسم همیقس تداعرم نلیدیاتیاور ىنيدلوا یراج هداروا ايو

 ییدتبا دورو هدادفب هليا ناخلیا وك الههمالع هرخ الاب ؛ شعد « ؟ زکیرلادنام ولزوو نوزوا

 ءهليا انا ىبوك اله ,كرهدیک هناي هدهرص ینیدلواراچ ود هئراسا مصهتسم ُهفيلخ هلیتنایخ كنيمقاع ناو

 [ یوارلا ىلع ةدهعلا ] ! شعا شعد ؟ یزکیدنکب ىبادنام مکیدربتک لصات»



 هيقان را ۱۷۸

 ۱ ردق هرب ىدهخعسل زا كيو شنوا وح هلياتابالقنا یمظعا مسق كنافل ومو فسأتلا عم

 ندران ا ىضعب نانولوا فداصت هدنرلهناخبتك برغو قرش هدرلنوا هكردشملس هديا لاقتنا

  هجرتو عبط ندنف رط ىعج اسا هساارف یاتک نالوا ثحاب نددنه لاوحا . ردتراع

 لناوذع » ةلاخلا نورقلا نع هقالا راث الا 2 ناولو ثحاب ندح راو موقت یک ييدلديا

 هدننلرپ هليتق رعم [ €, 1۱. 50611811 ] وخاس قرشتسم هدنسهدالبم هنس ۷۸ هدىل أ: 5

 1 ردشع ولوا عب ۔ہط اع

 ١ مظاعاؤندهيمالسا ىامكح ريهاش» س . یسوط [- ندح نب دم رفءجوبا] ن دلارهصن

 هدهسإا یلدو رهجندننافاضم ىروش ۵ لصانع ىدادجاو ابا .[1] ردن دهنق رش نوضایر

 ' ىسهيدالبم هنس ۱۲۰۱ ] جنشب نوا كنسسالوالایدامح یسهیرح ٌهنس ۵۵۷ نيدلاريصت

 ۳۵۲ همانند اب :سوط هدناشنیانرخ نیتوک_هننشراهج [ جم ٹرک تاش
 ۰ ردراعشت ر هش هلساونع « ىموط نيدلا ريصن هجاوح » ايو « همالع » هدنس قالخا همل اراشم

 هدناسا یک یرصلانادردب نب ماس نیدلاناعم «ىلص وم لا سنو نب ندلالاک هدنیاش ناوا

 نيدلارصان اح تدم رک هداروا كروذك هناتسهف هدول و ٤ نا مولع لیصح ندنامز

 | مصعتسم هفيلخ قلارا رب هیلاموم ًارظن هتياور .ردشللا تماقا رابتخا [9] هدندزن مثتحلا

 ۱ ردشذ | مدس یا 3 دنا » دی رحم د هل اراش 4ِ ةفيلخ یح و شلک هدادما هدام ز

 م هفیلخ قرەزاپ هح ده رب نيدلاريصنت هدد رص ینادن ولو هدناتسهف هدلاح یه

 ۱ هن سه ىاستنا هبهقيلخ الو یمقلع نبا یساع رزو نالوا علطم کوب و < شير و 3

ميت هو رغود ندوغود داوم ر لغم هنعفانم هسأد
 ۱ 8 ا 

 رحم هدنناب هد سما لوا ی «مالع ۲ اح ناسي هنس رزوا توتکم وب ۰ ردشم رب دلس هللا

 هدنفافر د ندل' ءالع نالوایسحرب كنهيليعامسأ هدحالم هدعل و شمر دن ولون هددص رت

 بحاص هئشبا .ردشم رب دتیآ سيح هدیدز هدحالم هدارواكرهردنوک هل < ناشد «تولاهعلق»

 39 راس وا. ىميدق بح كناحمرلاوا هلباتك یا نوا ینیدزاب هما ناحرلاوا كقارع نب رصن وا

 ةنوئعملاةلاسر » كن هدنمان ىليملا ىلع نب نسحلا ىلع وباو کیا نواركيد ینیدلوا شمزاب كنيحسملان|
 نالوا غلاب هش 2 ىددع اچ هدلاحو .ردلخاد هدهلاسررب ینبدلوا شمزاي هدئمسا « نع و ن ن

 ر هد كنون هکر لاق هلاقمو هلاسر ؛باتک ۸ قاب هحناب دب | لیرمت لند ۳ رل هلاسر و باك و9

 . رددناع هموج ماكحا هلئيرتك | یساذعام ندنرلنالوا دادعت و ركذ الاب
 . ۵۸۲ هي 5 : دلج - مالعا سوماق [۱]

 ء ددشملا وب رج هنمات تا و ین ر) یهدنمان « یرصاب قالخا» نيدلاريصن [؟]

1 



 ۱۷۷ لیذ

 ٠ » ةنسلالوصف. فالتخاو ماعلا ق ةدوجوملا ةنوخش بابسا ةفصف ةلاقم «

 « ةيولعاارات الا باتکیف ةروكذملا هف رعتلا ةغرط نع ثحبلاىف ةلاقم » 0
 « ةعانصلا راسکناب ةقاعتملا ىنعملاىف ةخلبلا لئاسلا باتک » ۷
 « دنهلا ىمحي.منم ةدراولا لئاسلانع تاباوا » م

 ٤ » ةيريمشكلا رشعلا لئاسلانع تاباوا «

 « جایزالا لیاح ىلا جاهملا ريونت» ده

 « سمشلا هک رح قشح ىلا قسطتلا» 5

 3 فاح همان نب گی ندو# ندوعسم ناطاس | « یدوعسانوناقلا » ۷

 [ةددشادب فاحا هسو اق یلاعلاسمش ] « ةيلاطانورقلا نع ةيقايلا ران الا ۸

 « دامن الانم لاسالو كردبام ىلا داشرالا » ۵

 « ةرئادلا ران وا ةفرعم ىف ةرئاسلا قرطلا مج » ۰

 « حيطستلا ةعانص ليمكت » ۷أ

 « ىناتبلا جوز ىف ناهذالا ءالج » ۲

 . « رشم» ىنأي ینکلارفمج جز للع » ۳
 « باس ا بتارم نم ءازوام عالضالا و باعکلا جاوختتسا ىف ةلاقم» 4
 بک اوکلامایف ءابطالاضمب بولاق ىلع ترطخ ةدساف نونظ لاطبایف ةلاقم » ۵

 0 وحلا ىف هم دا ا

 « ولعلا ىف ةثداحلا وحلا تاضلا ىف اتم »> ۰

 « ةضقنلا بک اوكلا ىف یهوقلا لمس ىنا مالك حفصت ىف ةلاقم » ۷

 « ةروصلا ىف اهحيحصت ةرومعملا دید » ۸
 « نيهاوشلاو ةراطلا طئارشو نيزاوملاو ليباكملا ىف ةباتكأا» ۹
 « قفالا نم برغلاو قرشلا ىتهج ىف قفشلا و ر>فامماروصت » مل»

 « هومنتلا هعانص ىلع هيذتلا» ملا

  « AY؟ رهه اربل ريغصلا ديلاوم ناتک هجرت «

  Awخداوتلا حسحصت بابك د « ۱

 كا كرلنوت هکردنشهزاب هلاسر قوح رت 7 0 ناحيرلاوبا ه هقشاب ؛ ندرانو

FE FETE ]شلزاب4:«الایو ندد 0 ۲۷ 1 رد ]١ 

 هدئنايهؤل قلع شادیارک ذىنيداواغلاب هئيددع #١ ١ ةديراثوت هک ید دع كر هلاقم «هلاسر .بانکشالوا



 هيقاب زا ا

 ةلبقلا لئالد باتک ىف ةلزلا ضراوع یفالت ةلاقم »
 « دنهلاو دئسلا ماقرأب دعلاو بالا ف 3 دی »

 » باسحلا ماعتىف دنهلا موسر ةفک »

 4 ۳۳ دنهلا فاز نه بوصا ددعلا بنام ىف ترفل غار نأ ىف ةلاقم »

۰ 

 « دنهلا تاکشار ىف ةلاقم »

2 

 «باسما قرط نه دناه دس مهارب ىفام ةمحرت

 « رافسالا ق ةن ودملا حئاضفلا نع راونالاو تاعاعشلا دي رحت

 « تاعاسلانع قرطلا دعبأب ثاعاعشلا :ليصحت ىف ةلاقم »
 « عاملا ريغت ىلع اات عاعشلا حرطم ىف ةلاقم »

 4 ملا یعه ققحت زهتسدا دع 2

 او و ةتکملا ءوچولا تاستسا و
 « ینونطاو ىلامثلا نم هلاک رب ىلدعلاو ىلالرطصالا م يحصتلا ليست ىف ةلاقم »

2 

2 

 « روكلا حياتو روصلا حطت ىف ةلاقم
 ¢ لعفلا 2 بال رطصالا ةو فام حرخا اف ةلاقم ۱ ۳

 «یرکلا بالرطعالا لامعتسا ىف ةلاقف
 ۹ نام زالا رب دقتل نارا رببعل ف ةلاقم 2

2 

2 

 » هباهناو ملاعلا ادم ی یتسلا بيطلا كللملا دع تاياكح ليمكت ىف ةلاقم »

 « دنهلادنع ناهزلا نه نالا لصح ىف ةلاقم

 » دا.عالاو ىراصلتا موص ىلا داشرالا ىف دن ذي

 « رد:كسالا 22 راب 3 ئل قس 5 راذتعالا ىف ۰0

 0 رمقلا واش قيقحت ف باك »

 « ناخرفلا نب رمت صفح ىا رداو نع صحفلا ۴ باث «

 « محلا ىف یهاواو ثازافلا نيب ىلا بسلا ىف ةلاقم 2
 « ايف ىنحاملا طلا صاوع ةراادلا ىف راتوالا جارختساىف ةل قم

 « ىوقملا رفاسال ةحاسملا ف ةرك ذب

 ع ىنغبام ىلا عا عملا لكلا صاوخ لشن ف ام

 2 ناش نيذالا نظا ما ن هةر رق 5 ريداقملا“ ی رحم * مزاوانا 4۰

 « داعیتس الا ف نامش اب ال و

 «فاوذلاو بانذالا بک اوکلا یلعمالکل اف ةلاقم

0 



 هل 4. -4 < - 4

eee۱۹ ۳  

 ۱۷ ليذ

 نات مت ناز قالتلي ةيهتسا] «ةركلاطيسبف ثدحمام نیل مع ديلاقم »
 ِ [ ردشلزاب

 ۱ « دنهلا دنع نیفوسکلالابخ »

 » ناتفملام وک« نبا ريصيبتو نحتمملا ماین باتك »
 [ ردضارتعا ديدشرب شازاپ ًاباطخ هموسيك نبا ]

 3 ليواحتلا جارختسال لب وافا الا فالتخا »

 ۱ رسا زا نوما شبح غز ] « ليدعتلل عطقتلاو ليلحتلاف ةلاقم »

 ليواحتو دیلاولادنع كلفلا ةئهجارختساىف اهیلاجاتحما قرطلابيذهتىف ةلاقم »

 « تاقوالا نم اهريغو نينسلا

 [ ردشلزاب نوجا ىرماعلا مسقلاوبا ىضاق ] « « هثهلا 5 حاتفم :

 ۲ ردهنمان رفاسم نسحماوا ] «یناغرفلا لوصف بيذهت »

 ]۰ ردهلزاب نوجا رفاسنبماوا ] « لالظالا ما ىف لاقملا دارفا "یف باتک »

 ناجرج .نيمج:م ىضعب ] «ضورعلاتاوذتباوثلاتالاحو ضرالهق علاط ی ةلاقم «

 [ ردشازاب نوجا

 « راهملاو لمللا رادقم دابتعا ىف ةلاقم »

 « نك اسملا تافاسم حيحصتل نك امالا تایاهن ديد# باتک »

 « لاوطالاو ضورعلا حبحصت ىف لاوقالا بيذهت باتک »

 « لوطلاو ضرعلا نه لوقنلا فحصت باتک »

 « ضرالا نم رومعملا نك اسل ضرءلاو لوطلا ح.حصت ىفةلاقم »

 « اهالك لوطلاو ضرءلانم دلبلا نيبعت ىف ةلاقم »
 . « لابطا للق نع قفالا طاطحما دصرب ضرآلاردق جارختتساف ةلاقم ۶
 « ةيردنكسا ةرانم دنع سمشلا بوغ ىف ةلاقم »

 « ملاقالا ميس ات عقاولا فالتخالا ىف ىف ةلاقم »

 « لملاو ضرعلا جارختسا ف لضفلاىوذ فالتخا ىف ةلاقم »

 « 21401 تمس حیحصت) ةلوسالاو هبوحالا باتک »

 ٠ « ةلنقلا تمس ةفك ىلع ةلدالا حاضیا باتک »

 « لبقلا تومس حرحصتل لمعلا طورش بيذهت باتک »
 ءا رکو اهلرط ےک تو لا موقت ىف ةل ةع د
 . « ثاك ةلقلا :R63 ثاعسالا ىف ةلاقم »



 هبقا را | 4 ١
 ےک

 <E ارازای ىراثاوب طقف .رد_ثتقارب هديزكرب رانا قوج كب هنفالخا ناحيرلاوبا
 اردک هق.قطاىف .ردشما ذاخحتا فده یف لها سکعلاب لكد ىرليدتمم اباد هنيرظن

 هدنایدام اعاد ىتيهاربو رازاي هلبا بولسا رب عنقم طقف حقنم مازنلالاب هيلااموم هروكهنناس

 كمعاحاضيا هلأ لام رب هلس یلاروتسد نالوا داع هب ےہ اس لامعا هک هدنروص رب ,یدارارا

 . یاننازونهیالودندنوب .یدیا هناراکزواحت انداعو ىلتدش تیاف ینادمقنت طقف .یدیا لک د یندام

 باطخ هد [ ! یئاقلد ىنعي ] ! یتفلا هصاحاب .یدیاشما اديب مصخ قوج كب هدننابح

 هنح ران ۳۹۵ اننا. [1] ردرو شم كب ىناشقانهو تاحاسم نالوا هلا انس نا ییدلیا

 هراخ هلا ی ی وربب نيا هدنشاب ۱۸ رونه مدقم ندو هدهساآ شلك هاكر وك ويعود

 .رددوجومه E كاس نبا قوا كناحایموت هل ىديا شمالشاب ههتحاسو

 ا ت لار رك ذلافلاس نالوا ترهش هلشاوتع تسرهفل ةلاسر ةتسشيا
 دتاسل ديه ؟ هدلاح ىنيدل و اهدنشاي شعل | - هدنماتخ ىسەنس چ ۷ كب رخ رات ناحرلاوبا

 ندرانوب هلردشمزاي هلاقم ايو ءهلاسر « باتك ۳ ادعام ندنالاقم ىضعب ییدلیا همحرت

 :رون ولوا دادعت و دیش یقآهحور یرلت ال وا دام هب اما رغج وه و تاهو تاضایر

 ١ ردرئاد هب یزراوما جز ] « ةديدسلا تاپاوگاو ةدفملالئاسملا» [

 [ ردشازاب نوحاهمفادم ییزراوما.ز ] « ناهربلا داراب ناتم لالاطبا » ۲

 هعقادم یسااشبح جز] « للزلانم . العاب للعلاب شبح جم ز ليمكت ۳

SEBS نوجا 

 [ ردثحاب ندح. لها باسح ًاقيفوت 1 دنس | «دونهلا رطاوخلا دوجوملا عماوج 2 1

 ظ ] راد هنر ز كنيميحتم دنه ر ۱ ¢ ںنکرالا 2 « 6

 لاحرد هدناحرلاونا هيلامومو شعد « ! كسولغوا هرك شت زو كلوا نس !ىلوا قارب » یر

 ىراث 1 نالاق هدنلاح هدوم یی رم قابو شمالك 1 یغیدراو 4 مار یر مع باس اب ندنوب ؛ شعاپوا

 جا ىحا ص « تسرهفلا ةلاسرلةطاشملا » هتشيا ! سيا رصح هکمریدتبا ايو هكا ضبيب و ماما

 هدهروک هباسح رکیدو ۱۷ + هروك هناسحرب هركؤص نا كندب'و ريب هدايؤر وب هروکه رفنضغلا

 ی“ هر هئس 6 ٠ یافو حيران كنيي'و ريب یدعا ! شاراو تراشا هنغح هاش اب "اهد ره ریش ۱۹۰

 رادقءوب هکر و ولوا ترا.ء ندیآ ۷ هنس ۷۷ یر ًارظن هنغيدلوا فداصم هننوک یجنکیا كنرحر

 هریشو لیوأت هلا هوم طئاسو رفتضفلادجا قرفکهدنرانی و هرویغا قفاوت هللایمکح كنايؤر هنس
 ییبط یدبا هس وا شع ءريدي وا ی هيشاح ىيدتيا ناب ىنكيدروك هديراقوب رفنضغ ر 2 ۰ رویثبلاح

 ۱ . یدیا رریدیوا هدنروص كج هديا قفاو هایور ما هلمثربيغ المحنم هکی ديا

 دقو» ¡ 1 نك ر دیا قاب ی هفلتحم لیداقا کانون سعش ترار < ی لس. .ةايلا را ۴ هلج زا ۱1

 لع یا لضافلا قفل لبد و ی یرحابف ةصاح و بات کلا اذه ند هب قا رخآ عضوم ىف كلذ تر د

 .ردثمد « بابلا اذه ىف تاركا ذملا نم انيس نب هللادبع نب نیا



Ve ليذ " 

 كنادناخو ىتح .یدناش)وا رهظم ه هاه هلو و كب هحینسا زادمکح یا رشه نغ ینورب ۱

 تاققد هدندنه هنلاش راطقأ هنس قوح رب هدافتسالاب ندنناحوتف نالوا هحاتسدنه

 یرانلدنه ینیدنولوب هدساء هللا لصح یاسا .دنه هملاراشم [۱], ردشمنا ارجاتاعش و |

 تام ولعم عج او هئسدعدق فراعم دنه هزینه ده و 1 ییدتیا دنهدرم ندهممال-ا فراعم

 ش

 أ

 . [۲] ردشبا
 نالواهبایارغچ ا ندنآامدح ینیدلوا شما هتسایفر كناضایرو ته كنا رلا وا

 كلكم و حک تام ول عم لوا كا هرلب سع هدنمهح هر ده راطفا .ردكو بوب كي ہد ینامدخ

 [۳] . رندر نذبا اظعا
 ىطو رارعت قرەلوا هتعفد كل وص IEE ندنندوع هيون نع نديابسدنه هلاراشم

 رارصا هل روص هو ؛ ىتيدلوا لب هد رات هيأ هياروب هدهسلا شاکه نسهعطق مزراوخنال وا

 . رداکد مولعم کیدا تابح

 هن سههموليدبا فداصت هنامولعم هدهجرد ياك هدنقح یرود كوص و كرم هتعبا

 ` یتسرهفلالاسر طقف , [ع]ردشلرتسوک هدهنوافتم روصیافو حران كلاحيرلاوبا هک ردینیم
 ندننیمزالم براقا و ندنرلدرک اش .كناحمرلاوبا « رفنضفلادحا رکذلا فلاس ندا خرش
 شمزاب هلیتسد طخ هنبانکرب كيلاراشم كنیخرملا لضفلا وا یحاص «ملاعتلا عماوج »

 هنس ۱۰2۸ ] يحنکيا كن رش بجر یسهبرجح هنس 46۰ كياحشرلاوبا هدهبشاحرب ینیدلوا

 ناس یفیدن ولو جردن ییدتا تافو ینوک رازاپ [ یحرب نوا كنلوا نوناک یسهیدالابم

 [6] ٠ ردودكم

 رب هدنمان « ةلوذيم وا لقعلا ىف ةلوبقم ةلوقم نم دنهالام قبة ىف باتک - یامولعم و ]١[

 ه كنس هن اځ يك یلیرپ وک هداوبناتسا ىس هسيفن ةخسن ر هلاک كروك ذم باتک هکر دشمابا 7 هديأت

 . ف رفع هدنتحم وصوا ۰ ۰۱

[r1تدمو هدنناتک یهدنفان «حار ذالاةضورو حاو رالا هه و كروز روش هلا قم غرا  

 . ردقو هړش هخیدلوا هغلایم هدیو هدهسيا و و رگ مک وا هنس قرق كتحایس

 نام لوط كيةيضرا عقاو+ هدننا لب | موق ادفلاوا ند رع نویفارغج ريهاثم [*]

 . ردشمليا لوبق ۱۳۹۳ ىريداقم ىيدسا هبارا كناح رلاونا ايرثكا نوجا

 ىتافو رات كباحرلاوها ٠ هدنن ونظلا فشک. ىلج بناک فورعم هلبمان هفلاقیجاح بناجالانب [1
 هك: ريكي ركشوك هديروص تفلت ترد هرزوا قاوا ۵۰ ۰66۰0 ۰۳۰ ؛ ۳

 کهدنمان .« تسرهفلا ةلاسر » ناحرلاوا هکنوچ .. ردهدکلوروک حس كب خيرات وب ه]
 ٠ ةرويلباطس ین آ هجورب یول هدرفنضغلا دمحا جنم ندا حرش یهلاسرو و زوتديااءا ییایژر رب هدنس هلاس

 یر لاله هدنسایژر هجيك رب هدرلهرص ىنيدلوا لخاد هبیرق لاس یجنرب شم ۲ ناحرلا وبا ای
 ندئاغ نبأ وا شمرويءهروك یوا نامرلاوإ هد شا هدب ري ق هكئاص ؛ شمءروسدیآ دصر 0



TFاد مس ها  

— 

 1 دو ناطلس هنس رزوا لف لر طط انقشا وما ن  .ىلع سالا هاشمرراوخ وب

 ٣ یاب كاع رلا وا ند انا قاحلا هنک )اغ یدنیک یعزراوخ نون و نكد كك

 1 شلواروحم امون ب رخ هن هن نع هرک و ندو ناحشرلاوا هق.ق ایف .ردشم رک ههرود را

 3 . [۱] ردشللا تحایس یارچا ردق هناتسدنه ًاقاغتمو

 ۳۶ یارس نددیدلوا رادمکح رب ادع “ياخ قومأم نب نومأم ساسلاوا هاشهژراوخ 1

 ۲ ندهرورشم قابطا یکیدلیابلج نددادنب 'هصاخلاب بارم هليا ینوریپنارلاوبا هداروب .یندبا امكح ممم
 ایس ناو قارع نب ىلع نب روصنم رصنوا ندامکح ریهاشم هللا یجیسلالپسولا . « .راخلاريخلاوتا
 ۱3و دنج یس ها تر هيهئزغ ربارب هللا قارع نب ىلع نب روصتم رصت وا تاب احمرلاونا .یدروشولو

 ىلع هاشمزراوخ ىردارب نا نکی س دو ناطلس اب وک هروک هریمدناوخ .ردفلت# تایاور

 هردا مارعا فوم ام رب نوجا یلح ههنلرغ كناذ ترد نداملع لوحف ناولو عا كوما نم

 هلا ايس نبا ندرلنوت . رلرا رادربخ یمیمااراذم ندتيفيك لوا ندزلک صوصخم وخاف هاشمزراوخ

 قارع نب رص وا هللا یورب هد هسیا رلردا رارف ندب راكد ا تقفاوم هک تیکه هن غ یحیساالپس ول |

 . رلرديك هيهنزغ هيورغود ندوغود

 ۶ ردهدک۶ا هباكح ىلقرف اهد زار ىبهعقووب هدن رات یهدنمان ناتسراکن ىرافغلادمحا ىضاق '

  لوذف هدننارس كنوتأم نب ىلع هاشهزراوخ یردار نم اق نيكتكمش نت دوت ناطلت و

 ۱ «ردیابلط تون ام نب ىلع ینمازعا هيهنزغ دارلز و و ؛رولوا رادربخ ندنفید ولو كماذشب نداماع

 لبا جازمتسا ی رلکچ هیمتیک بودیک ههنرغو و رلیارادربخیمملاراشم یاملع ندهلكسم هاشمزراوخ

 ۱ |ادوسيا رلردا رارف كرهیغا تقفاوم بت ه هترغ یحسلالپسوا هلبا انيس یا هنرزوا كنون

 E انیس سا هصاخلاب دوم ناطلس ةدئلك انیس لا ٠ ردا تافو ندقلزسود هدلوح ليسوا

 8 قارع نب رصن وا هلا یورپ - . رريدتبا تشدرد هدنارح و + بقعت ندنکیدتسیا كمنا

 5 « . رلردیک ههنرغ هورغود ندورغود

  یساع وطزوب هضا رش اكن هسناماس تلود ىغيدل وابوسنمو م كنيردب «كنائيسنءا اعقاو

 أ س ىلع ساتیعلاوا نانولوب یهاشمزراوخ و شلك «جاکرو ۳ داردبا كرت ىبارا# ترزوا

 قدنسهب رم هنس ع +٠ هدی ریش هناکروک ثكرماااموم هدهسیا ققحم هححم را" یتیدلوا شقا باشتا

 تلود نداتموکح یارجاهدناتسربط و ناحرح هدلاح یسکع .ردقو همش هنفیدلوا شا كرت مدقم

 TE ORE ۳ كسو اق ىلا علا سوش .رداکد نکم یس ملم هديا بسک لاصتا هن ی اعلا سمش نده رکمشو

 هداروا كرد 3 هناتسهد الواو ینیدالاق هدهدارو كيانیش نا هسرزوا یس هادا سبح ندنفرط یسارزو

 هرلرب قوح ر ندارو و ؛ ییدلبا تدوع هناخرح رار ا ارك قص ندقدل و وط eR شه دم

Eهردهدامرب هلع قفت٠ نیخرواانیر ییدلوا ريزو هيهلودلا سمش .كريلكهنادمه تیام هر ؟ .وصا  

 درم هبهن نغ م دم ندنسهب رم هنس 6 .ال هرزاوا ىكدلد انا هدوراق و كدام رلاوب| هكون لاح

 . ردهدكمهماليريو لامحا

 ريشااح هس أت راركت یهشاس تموكح اي هئيرزوا ین كنو ام ن نومأب سابعااونا طقف

 دوخایو هلیسوتروق ردباسالجا یر بندن رل رب یلرب هئيرب شاطنوتل ۲ ییدلبا نييعت لاو همززاوخ و
 ۳ ناطلس هل درصتم كمايا ودافتسا ندننراهم ىو دتب ايط هدكريخلاوباو ندنةسايكو ثيارد كن وربب

 5 . ردقو هش هتفیدلوا شا بلح هيهنرغ يرلنو كنون رغ



۱۷۱ 5+ 

 هدرا یکناسه یک یفیداوا لوهج یکیدک هتاحرج- ندمزراوخ نامز هن كنينوريب
 رود یجنکیا كوبا لاملانمش قت 2 ردتکد مولبم دیا دوغ کر |

 طقفو ؛لمتح یمالوا شمتیکهناج رج هرکوصندنسهنس۳۸۸ ندیا لیکشت ی آدم كنتموکح
 ینورب . ردظ وحلم هدیساع ولو شع ود هحشاکر وك مدقم ندنسه رم هتس ع »هوا ال

 كي هدندزن نومآم اوس نالوا هاشمزراوخ هرک وص ندکدتا تدوغ هکر . وارکن
 نالوا هاشهزراوخ یجنکوص هدهمهم لئاسم یتح . یدیا شلوا رهظم هذوفن رب كوو

 هدنسهنس 40۷ كترجم حرا ءیدیا یصاخ رواسشم كنومأم نب ىلع ]١[ سايعلاوبا
 ۱1 رکمشو نب لوتس هلو دل ریهظ

 RA ا
 +CEE t سواق نب رهجوتم

 4۱ - ۰ رهجونم نب ناورشو
 ٩1۲ - 0 سواق نب ردنکسا نب سواك

 4۷۰ - ۷۲ سواك نب هاشنالک ۱

 : [ هايرزوا یمالبتسا كنهيوب لآ ] سوباق یلاعملا سش هرزوا ینجالشالک ۲ هدندلودح و هتشيا ۱

 نلک ًارابتعا ندرهجونم ندا سولج هد ؛۰۳ و سماع هدنجراخ يكلم هروبحاب هس ۷
 . ردرلشا كللاو انداع هدمزراوخ همان نیکیتکی- دوم ناطلس :E هسا رلرادمكحا

 هدنسهئس ۳۸۷ كد ننومأم ندبالقن هجناكر وك ندب رش مزراوخ ییهاشمزراوخ رقم 1

 هلودلا فیس نامز لوا و شلوا نيشناح نومأم نب ىلع نسحلا وا لغوا هشرزوا ىسدهمتا تافو

 هققل اف . یدبا شملیا يک یعقوم كرهریو ینسهرشمه هنیکتکبس نب دوم نانولوا داب هلبناونع
 تنطاسنالعا هدنسهنس ۳۸۸ هليا حول نب كلاادبع نالوایسحنک وص كياماس لآ هدن.هنس ۹

 ناطاس نكردبارارف هيا راح امد اللادبع ه:هيراحم نلك هعوقو ههنسهرآ نکتکس نب دوم نديا

 هناماسلا هلتروصو و شمشود هنلأ كناخلياكليا هلودلا سمش ىريما ناتسكرت نانولوب غم كدو#

 هدنسهرا ناخلیا كليا هللا دوم ناطلس کلام كناماس لآ هئيرزوا هعقووو . یدبا شلربو ماتخ

 شمت تباصا هدومم ن طاس مزراوخ هلاناسارخو هناخابا كليا ربلاءاروام هدهرص ییدلدبا همساقم

 هدنتافو كنون .یدیا شمليا اقبا هدنماقم یتومأم نب: ىلع یهاشهزراوخ ىردارب ناقهددو# ناطاسو
 ترهاصم هليا دوت ناطاسو شلوا یهاشمزراوخ تحت سلاج نومأم نب نومآم سابعلاوا ىردارب

 ینساع وقوا هنمأن یدنک كنه.طخ دو# ناطلس هدئسهنس ۷ ءوتهسيا شعر هاج ناھا كرەديا اديب

 تفل اکو یساصا هدلاح ییدتسیا كمربتک هئيرب ىنسوزرا و هدنومأت نب درا ىودتسا وزرا

 دو٤ ناطلس نامز لوا هرزوا قلآ ی هاقتنا وب كنيدامادهتشيا .ىدبا رلشعا لتق یہلاراشم كرودبا ظء

 یرکسعرس كهاش .مزراوخ نالوا یمهدرکرنم ايقصاو شعا قوم رک همزراوخ نکتکس 3

 «یدیاشمایا مانغا هب هلرغ هدیرک اسع نالواربسا و بلص E و رکو ص ندك د تبا مزهنم ىنيكتبلا

 هدیشاطنوتا ۲ قدنشایا یک ىيدتبا قاحلا هنکلاع یدنک یزراوخ نونو هللا هدارا رب رخ

 هنیرفس دنه فيطلتلادعب هد ین رک ًاسع مزراوخ ينيدل آ قرهلوا ربساو شقبا بصن ىلاو «مزراوخ



 ةيقانلاراث الا» قجحب أ .ردقو هدتامولعم 2 هنابصحم تروصو تر اع كناحرلاوا

 همحرتلا فلاس اظن هئسورقف ر كناتک نالوا فو رغم هدنت# ییا «ةيلاخلا نو رقلانع

 3 قرەلوا هعفد .كاليا هيلااموه : ردهدقملشالک | ی دلوا ډک اش كوارع نب رمدأ وبا ريما

 نالوا عقاو 38 5 مزراوح 9 ین دا وا مدد شاه جوا یم رکب دنس رحم 4 ۳۸ ۵

 اهد "هل و هد اک ص كندسهمطق مزراوخو ؛ شها كرك ىالود ندنبظع بالقتا رب

 ذاحا ىناث نطو هنيدنك یارو كرەديا تر# هنیرهش | هيناجرج ] ماكر وك ناك هدلاهش

 كمزراوخ 4سز دةن یه نکو دتا تماقا هد اك روك تدمر ناحرلا وا 1 [1] ريشا

 ههلالس ناد [؟] دايز ی هدارو و شک هنس هعطق ناحرج ناك هدنتهح ی نع ب وضح

 .ردشعا باشا هسواق ىلاءملا سمش نده ريكمش و كولم توسنم

 و ”الاهشو ناسارخ اول « بلا ءاروام ًاقرش همدسح و نلشد مزراوخ هد۶ع دق ۲۱]

 همطت و و ؛ ر و دیآ فداصت هام مق ا لوحبح هك ىدا ميلقا رب طا# هلبا ناک ر دال

 نوحیح هد یرلهرادا رقم دراز وب ۰ یدبا رويئولوا هرادا ندنف رط راهاشهزراوخ یو ندهتوا

 كنسهعطق مزراوخ .ىدا رهش نل د «مزراوخ» دوخابو ««مزراوخ» ايو « ثاك» ناك هدنراتکی ريت

 -هنرزواىتايصع كايردارب- كنهاشمزراوخ ان هجن ىجب ۹۳ كىرغ عررات ءىلوخ د ةمالسا ”ىدايا

 ۱ انس هعطق مزراوخ هركوص ند راتو .ردشأ و اعقاو اداص هئيرزواىل وعد ی «ءدتق نالواىريما ناسارخ

 نالعا ارحؤم هدةسأ شاد ارت هراهاشمزراوخ نالوا راذکحارخ هتفالخ ماقم :امئاد یسهراداا

 كارصع یجدرد طقف : ىدا شمع هنتلآ ىرللا كرايئاماس ىنعي كنيرليلاو ناسارخ نبا لالقتسا

 ىاوعد هلئثرود ررب كنمساما ناولو هدراوجو یسا:وط زو هضارقنا كرايئاما_س هديربيخا فصن

 - نائولوا مادختسا هنتکالاو مزراوخ نامز هج ندنف رط ۱ ۱ E هسرزوا یسامشقاق هلالقتسا

 رسا الوا ینهاشمزراوخ یحنکوص نانولو هدن-هدلب ثاک و شتا حورخ هد دمحم نب نومأم

 مزراوخ ايو ثاك ارامتعا ندنامزو هتشیا ,یداشملیا لالقتسانالعا هدمزراوخ كرودبال تق هدعب و

 یاونء ها دهژراوخ هنسو دنک هکنوح . ردشل اق ندقلوا ی.هرادا رقم كنسهعطق مزراوخ ىربش

 اکر وک ۰ ناک هدي زک سم كلەءطق طقف هدلا( مد اهد « ندناک یتموکح رقم دم نب نام نرو

 هیناجرج ىنعي جاکروک كرك ؛ مزراوخ ايو ثاك كرك . ردشملیا لق هنرپش « هیاجرج » ايو

 بحاص . یدا ترابع ندهبصق رشکیا یجراخو لخاد هجديعب ليم رجاق رب ندنرب رب یربش

 ترهش ات ىرراوحلا یلورب هاش هنسال وا ندنسهبصق یجراخ كنرپش مزراوخ ناحنرلاوبا هجرت

 ۱۳۳۲ ۷4ت ۷ لير ااا اجزاو غرار تکی شب اوت دلو
 هدرز | . ردشمهتا روهظ ندنسهدلب نورب کهدننسهمطق دنس لاک, هدیات اشا ناح رلاو | هرزوا

 َ 1 هنولوا تعحاح هنناونع كن هلاقم ولوو ۳۲۷ هدننایم یرا ۲ نانولوا دادعت

 تموکح یارجا هنس ۱۰۵ هللا روهظ هدنسههطق [ لکد هیناجرج ] ناجرج دايز ین و [۲]
 ۱ ۱ ۱ : ردهلالسرب یآهحور نديا

 rE ۹ هاشادرو نب دايز نب جواد رم

 ۳۵۷ - ۳ وادم نب ريكمشو



 لبد ١

 توس فولت 0

 دنه دنسلا باح دنع ليدعتلا فیصتت ةلغىف بانک . ۲

 ةيولعلا بک اوكلا فالتخا حییحعآیف نانسن ميهاربا باتک حیحصت یف ناتک . م

 موقتلا لود شبح لامعا نیهارب ىف ةلاسر + ۽
 غافصلا مزف ومسا'نم نزاخلا رفعجینال عقوام حيبحصتف ةلانر ٠ ه

 بالرط صا توما راودو تاذاع ىف ةلاسر ٦

 قئاقدلا لودجىف ةلاسر ۷

 نسمشلا ناحتما ىف حایصلا ند لمع ىلع نيهارب ىف ةلاسر ۸

 ةسامزلا تاعاسلا دح ىتلا رناودلا ىف ةلار .ه

 هجيز ىف تمسلا ملاطم ىف شبح لع ىلع ناهربلا ىف ةلاسر 16

 ةفلؤملا ةسذلا قي رطريغ قيرطب ةكلماا یسقلا ةفرعم ىف ةلاسد 1

 . لوصالا باتکنم رشع ةثااثلا ف تضم ةهش لج ف ةلاسر ۷۲

 جلا اطرسلا بالرطسالایف ةلاسر» كنهجرت بحاص نونظلا فك هقشا؛ندرانو
 . ردهدکعا رک ذ هدیتیدلوا یرثا رب هلسان

 مطاعا یر رصع ىو د رد عا یزراوما ىلورببلا [ - دعا نيتك ناحرلاوا

 كنسهحا یذ یسهنس ۳۹۲ كد رحم حيران ناحرلاوا . ١[ ]ردندنن ومضایر ريهاشمو اہک

 یرهن نوحیجیمهحیک هبنشح [یج درد كنلولبا یسهنس ٩۷۳ كدالبم خم رات ] یجنجوآ
ES[۲ ] ردشلوا دوجو یارا دهم هدنک دف روش « مزراوخ » ابو « ثاكود ناو . 

 س ركسد هنامولعم زا كب هد: قع ىناسح كياذ ر نالوا م4 كب هحااضایر جرا

 یر داعم هيلااموماعقاو .ردشلدیادف هارو هصالخ هسا شم ولو هن هام عمو ش ها .هنوألوا

 نیش ه رج هل وایسیدنک هدهسیاش ٩م هم رب تابح رب ىلهغدعد یی ک اس نا ریش ميكح نانولوب

 هنسهرادا د ی ”اردّقم كس هعطو مزراوخ هرس قوحر اريز :رداكد هدلدندس ردم نالوا

 : ردهم ولو هدناسنانم هاب رازادمعح و سند, دلو و كا كنئامز هدننابحو نكي

 ۷۱۸ : هفرحص ۱۲ دلج مالعا سوماق [۱ ]

 هرخ < الاب هک هلاسررب ىنيدلواشهزاي تادلاب راد هنئافلأت هدنسهب رگ هيس ۷ غراب ]۲[

 ةلاسرل طا ها » هب هلا سر و صوصالعو ندننابوتحم دی و .ترهش هل مان « تس رهفلا ةلاسر »

 ١ ردشملشالك 1 ندنناققد كياذ رب هدنمسا یزب رتلا رفنذغلا دجا نازاب جرشرب هليمان « تس رهفلا



 هيقاب راثآ ۱1۸

 یك جرا ام هتشيأ ۱ رد رشهتک هنیدزب کتک ن د و ناطاس هن هن نع 2 هن رزوا

 ۱۳ ا ا را نرد هکر هقدحاب لدو راد هتسدعاتجا تاج
 شهاب دهها هکس 00 + نام رلا و[ ق ۰ ردهدکمهمهنأس هد شا تافو

 9 رصت وا هدهلاسر رات نالو ترهش هلمات « وغلا ار ۱ ینبدل وا

 ۱۰2۱ وا اهد نو هدگراتوا یسهعد © اهرب هللارانا » یک ردنا تح ندقا رع نب
 ۱ دبا تلالد هغیدلوا

 سوالات باتک » نانولوا د هدراقو هد صا لوا هدينلك هني راث | كلهم رت بح اص

 هجرت ندنفرط كنک لوا كا یسانوب نام كباتک وب هک ربلک « ةيركلا لاك شالا
 هحرتو نالوالوادتءهداماع ”ىدايا هر وک هتناس كنيردلا ریصت قل | .ردلكتمولمم ییدادیا

 دوا ن دمحا لضفلاو ا هدعرو ىناهاملا ی مباع نع دمع هللاد.ع وبا هدصا لوا

 نالوا یسهد SP كرصن وبا ربما ن دلا ريصن و د شلدیا حیحصت ندنف رط

 : ردشعا ناب یغیدلو قاف هنس هف اک 4 درلهخ-ز و نرخ

 تدسهرک لاکشا كوالا هداننا ییدشا رب رج نیکی نا ناطسوتم هلاراشم یت ۱

 ا زاحان یری رحت كنورو تلف E ندنش دلو یراع ندت# ايو مام ا ینسهم رم خت

 ۱ ههخسن نالوا یسهدرکحالصا كتارع نب رصنوا سما تیانو شما ريخأت هجیرهتس
 ِ ۰ ردش) 4 اکح تاذلاب ىغيدلوا شالا ر رحم یسوالانم باك هدههاسو هلغلوا سرت-د

 ۱ ندنراهاشم زراوخ هلا « یهاشلا ىع لا 7 یرا موم لا كفا رع نب اوا طود

 | هرک چاق رب هد دلج وب هک ردباتك ینیدلوا شللا فاحا هنومأم نب ىلع ساب اوا

 .ردشمەمەلديا فداصت هنس هزر جره نيكد 21 و فسأل ۰ .ردشل وا ث هر عوضوم

 كنه ورک تاثاثم هرزوا هعو ىنيذلوا هدنفارتعا شی كند ورم ناحرلاوا 4 ا

 ۱ رصنوبا ندبالامعتسا یینغلا لکش ادرظمو ًامظثنع لوا كا هنيرت عاطقلا لکش:مدناح

 مدیاپ ون هدن امرا هللا یدنجطا ناخ دو واو قاچ زوبلاءاقؤلاوا E .ردفا نص

 ۱ . ۱ . ردراو یماوءد مده

 ا تافلأت نانولوا فاحتا هنمان:ىوري ناحرلاوبا ةدئسرهفلا ةلاسر ركذلا فلا

 ۱ :[۱] ردس | هجورب

 0١ ی رک قرا كيا نواو ناار 1
 رابثالان يبو اهب زيماال روحا ىلع دنالقلاو روجحلاىف باب رلاةلرنع وهف ىمسأب یربغ هلمع امو»

 ,ردشعد ( اهر دتازانآ نینمژلارما یوم قارعن ىلع روصنم رصنوبا قلاب هالو امف



 ۱2۷ ليذ

 شلدیا سر هات هما كتيبات هو هلا ماتوت كراش وك — ۾ غلابلا ج زلا 9

 محنلا سمش كرك « هدنونظلا فدک [ یلج بتاک ] هفلاق یحاح « كرك یتیدلوا ىجيزرب

 كراهناخيتك یهدلومنات-ا هددسيا رويدبا رك ذ هدنسهمدقم كنس « ىناطلس ققحلا مز و
 . ردشمامهنامولوا فداصت هنسهخسن رب كنوب هدنرب جيه

 ثحاب نديم لها باسح كيلا اموم ًارظن هنناب كنونظلا فشك هقشاب ندرانوب
 . ]١[ ردراو اهد ىناتك رب ىلناونع «باساف ةلاقم»

 . ردشلوب ترهش هلباستلا تدش نالوا همی تعنص رايشوك مکح هدزمتکلف

 هدنتش یمان « موجنلاىف راسشوک انکلاباتک » هدهناخبتکیه ناه هدلومناتسا هقیقط اف

 . رونولوا فداصت هنسهلاسر رب ثحاب ندماکحا

 رقحب فیرج رصع یجدرد = . قارع ن [ ىلع نب  روصنم] رصن وا ريما

 سرتسد هنامولعم زج كي رئاد هنتايح فسأتلاعم . [9]ردندنويضايد ريهاشم ندیا نييزت
 هدمزراوخ ىنمظعا مقر, كنئايح هدهسیالکد مولعم ىدلوت لحمو رات .ردشملسهنولوا

 كرديد «مذاتسا» هبه رت بحاصهدنرانآ یوی ريهشمكح . [۳] ردقوبههشهئفيدلوا شم ريع

 نا < رلاوبا هلا رصت ونا . ردواک ليلد هننافیعو لو یسالوا شا تدرج زار

 و را قوحر رصا وا کهدلاحر . یدیا دوحوم تدسانم رب یعیمس كب ندا

 كدام هجرت تحاص هدننابمیمولعنیخروم ایور وا .ردشملا فاحاهنمان ید رک اش هیلااموم

 هجرت كنس «هبورکلا لاكشا با کد كسوالانم نان ولو تایحرب هده ردنکسا هرم نم

 هنسهينكك نىباراف ریش مكح یسهینک هیفامعم .ردفراعتم هلكمتا رررحتو حالصا ینسهع
 [ ۲۵۳۲۲0۲ ] راو هلجزا و ولع نيخروم ابوروا یضمب نوا ینیدنولوم قفاوم

 . ردشعا نط صخش رب هليا فاراف رصنوا یهلااموم

 هلحزاو كئيرلاها_ثهزراوخو شع ولو هدمزراوخ هدیدم تدم قارع نب رصن وا

 ایقشاكرادمکح وب .یدیاشلوا یهجوترهظم كنومأم نب ىلع سابملاوبا نالوا ییجنکوص

 توعدنالوع وقو - ربارب هليا ىنوريب ناحيرلاوبا هرک وصندنلتف هدنحرات 4۰۷ ندنفرط

 فاتك «یوسنلا دجا نب ىلع نانولو تایحرب هدنرخاوا یر رصع یحدرد یاتک و [1]
 یرلباتک باسح ككنبرلفاوم یامزیدنک هدنسهجاید كنباتکباسحرب ىن.دلواشءزاي هدنتحت ىان عنفملا

 .ردل لد رب هج رب 1 هضاعدا یهدب راقون هدول هکرودبا دادعت هدننایم

 . رویغا ثحم ندقارع نب رصنوما مالعا سوماق [۲]
 . هنولوا تمجاسح هنسهدام ىنوريب ناحرلاوا [۳]

۱ 



 هیقاب راثآ ١

 ريهأ كم یرج رصع یحدرد بس ۾ ىل جلا ۳ س نسحلا وا ] راش ما

 . [؟] ردشمامهنولوا سرتسد هنلاح هجرت فس الا عم .[۱] رد دنن وشه

 7 را رو ۶ 4 كيلا اموم هک 4 رایشوک جز 2 هد وتظلا دک ىلح بتناك

 ندنلاحر یرج رصع جنش ىلهمح رث بحاص نرانو رولیوس یکیدسا دص ر یارحا

 .ردودكما تارا یهالخ كنون تاقيق دن زمكيدّسا ارجا هددسإا رورتسوک هرزوا قلوا

 مدقم لادا سس همس ةوءا/ كنىلوربب ناحرلاوا اچ ها ی رج رصع یحدرد هق فسا ىف

 «ىنغملا لکش» ات ەد «ةركلا طمس ىلع ثدحام ةئيهلا لع دملاقم» ىنيدلرا شمزا

 هبا وعدو هد هسا قا رع ن رصن وبا نديا Î لواألا یاوعد نالوافورعم و

 رصع ىجن درد كەر بحاص ارظن هنسهعا ناس ىنغيدلوا رايشوك مکح نر و یا وا

 ۰ [۳] نمدليديا ههش هننیدنولوب ندننویضایر یر
 ۰ نأ هج ور قرأنا القا یاد هنيه كنهحرت بحاص

 سرو خل رات رابشوک ارظن هن ارب كم هجا وح ىلع درگ ملا سمش س و عماجا زلا ۱

 ىضخضعب كيلااموم هيفام عمو 20 ببر ءا هتنادص ر كساس یخرو یيدنورو هرز وا

 هس رز وا هلاقم ترد هرزواقل وا نیمحطا روئسد E HH ردقعا لاك ا هدىبصقاوت

 تک هدوج و نا رد رب كرودبا هوالع رالاشم هاب هم كحخزو نالوا بت

Cb۰ ردشمر و یمات » عمال ۱ زلاةلثماىف عماللاباتک » هن اک  

 عماح حاف یسهعدق تب 7 سشالزاي هددنق رمس هدن 4 رخ ا 040 كمال ام ز

 هرد وهحس نالواساسا هزم اقنقدت هکر دظ وذحم دنتحش وصون + دات قرف

 .ردشمتا توش هدنة رامشوك میکح مالعا سوماق ۲۱ ]

 لع تكلم رب قيكيا هلا مید بول وا ىف ردم كناظفا نالیک ٠ نالیح هکنوساوا م ولءم « ۲۲|

 ناع ابرذ آ یسرغ دودح كکلامو . رد دمیاقارب یس لمحو طات# هيرب رب یر ریش FO رونولرا

 . ردناتسربطو یر ةيقب یسیقرش بناج و ىرو ناعابرذ۲ و نيوزق یسونج بناجو كرت دالب و
 هنعوڅ كنس کا نالک هحيهاك ىلغفل ليج هكرلريد ىرايضعب .ردشل وا عقاو رزخ رحب هنسلامش تهد

 هکر دق و روش کو وب قدیآ 4 رو ولوا قالطا هب هبحات رب نشود هنتمس ليد دالب ندهكلا وا هدف اکو

 [یح رات ىثاب مجنم] « . ردمیکح روهمشم رب ىليج رايشوك . ريليطيد لج هلتبسن اکا
 نا« رلاوا 31 و ]| ۱۲۰ : هفیص _ عاطقلا لکش باتک - یسوط نيدلاريصن هقيقحلاف [۲۳]

 عاطقلا لكشلاماقم (ینغلا)لکهلاذه ةماقاىف قيسلان'ةركلا طيسب ىف ثدح ام ةئيهلا مع ديلاقم باتكى ف

 ءردشعد [ لیلا نايا نب رایشوک ایکلا همسوف یفغلا بقلاماو رصن ىباريمالل ناك
 ۲۹۹ ٤ هدنسهناخّةكهيفوصايا - یناخلبا دصرلالوصا ىلع قاطلسلا ققحاج.ز - مجنا|سمش [:؛]

 . هلولوا تم>اسص هنسهجابد كبهخسأ نانولو مدنتش ىسو يصوت

 د ا
Èبست س بچ 4  
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۱ > ۵ ١ 5 

 ۷ ۴ و ج رات طو هنغلذ دال واد وجوب هدتس رهف كح «باتک ون و هدر .ردشمامب و وا فداصت

 تاتک كيافولاوا . ردك 4 ہا وا شلزاپ ء 5 و ندنح ران VY هروک هغد دل وا روک ذم

 هدایز كب راد امزرب ه دن هبملع لقاح هسا رد یالود ندنسهب رظن کرج ىج

 ريهأ شم ی رج رمعع ی درد بس ا E و ا

 اک ارلا لع نیس اونا ےک ا ریو سرتسدهن!اح ةمحرت فحأتلاعم .ردندنن وضایز

 هدد هب رخ a WAY كب ەھ ر تح اصهدنانک یهدنهاب «تاقیلا لع ىفتاياغلاو یدالاد

 یر زيدع ین وا  رظز هنس ها تمن زعل یا ناشد « ىرحتلا سدس » ییدلیا لامعتسا

 هدنشدصت تح كن دلا رياض تح كحمدنک؛ . رد مد لملك یندلوا تاءحرب هدنرخاوا

 هدنمسق نب كرهلا ءاروام رادامز لوا یمالوا زئاخ یتاونع ناخ -:1] هباهجو ىتيدلوا

 .ردودکعا لعاح ن ىنادلوا توست هنس رلداخ “حح ندا تموكح ىارجا

 لس رج كراعاض هدیورگ رله 206 ًارظن هتئاس كاع رلاوا هجرت بحاص هد رز

 نوناق » یه < تا تش هده هنساوعد یساملوا بسام هلب رابمج راهب واز لباقم

 یتیدلوایسیدنک ندا هماقا هس ر عاطقلالکش یاوعدو لوا كاو ؟(شه رو یا « ههل

 یح درد هدو هک ردشعا اعدا مدقت قدح هتارع ن رصن واو افولاوا هدص وصخ وب ناسلاپ

 . [؟] ردللدر هحرإا هنغیدلوا ندنلاحر یر# رصع

 .ردب دنت ویضایر ىرخاوا یر رصع ىجن درد -.نزاخا [ - نسح نب دغ ] رفهچ وا

 . [۳] ردلکد مولعم ىتافوو دلوت خش رات .ردلصالاىمحت هروك هامک لا رات

 «هيددعلا لئاسملا باتك» و یحز رب هلسان « حاصلا ع زلا » كندمح ر بجاص

 هل اام وم هقشأب ندب و ۰ ردر وم هدامکا مع ران ىنيدنولوب یسهلاسر ناار هدنمات

 هدلوم اتا حرش 3 ۹ رددشملا حرش ىنسهلاقم یع وا فل وص الا تاک كسديلفا

 ۰ ردد وج وم هد و ط نيدلا ريصن تاملك ناولو ددی اک ن و اه "یر هن اسد ھم

 ةركلاىف علاطملاو (؟) ةيوزطلا لوم لا ليم ة ب زج بلاطم» هروك هتنداشكنیدلاربصت هدرب

 ی یغلا لک هس ر عاطقلا لكش هدرا و یتادلوا شم ز زاب راد هنزره ا «ةمسقم مالا

 ::[4] ردش۲۱ تاشاو هماقا ۱3۳ یدک

 ۱۲۵ و ۱۰۸ هفص : : عاطفلا لكشف ب یا نيدلا ريصن ۱1

 نوا! هلاق چیه ىنئىدنجخ مالعا سوماق فسأتلا عم ۹3

ETF۰ رولدا 50 ید هداقح نزامارفعح وا مالعا سوم اق ا  

 ۱۲۳ و ۱۱۰۵ فی : عاطنلا لکش باتک - نيدلاريصأ ]¢[



 هقاب رانا ۹4

 E كنعلعم هسدنهو:تاسح كلافولاوبا هد كيو هحعناک هن یح وا ییدتارک ذ هر سخ ربا

 دا مک هداكون هدهسیا رولوا رظاخدراو یسالوا یدروانلا ئحىلا نالوا یماعم

 |يغالار يما افولاونا .ینانک ون - ةدنهلا لامعا نم عانصلاهيلا جاتحم امف باتك كلو

 ۱ قعولو درج ندنهارب هس ص نكميو قلوا صوصخم هعباذص .بابرا هل سا كندلودلاءاهم

 اتام یل رح a WAA WA كروك دم تانک نت زا زدم ور هرز وا

 1 ایوب هدلوماتسا ىف 9 CEE كن را و كافولاوا . دوو هش هنغادلوا نشاديا

 ۱ . ردط وفح هد یس و صوب ۳/۳ هادنس هنگ ییارش ع عم أحب

 0 نا ین او باک ب یتطاع رالا ىلا لدا اک: هقشاب ندرانوو ب 5

 ا دانک یف سط ويد مهسا یا اياضقلا ىلع ن.هاربلا تاتو زن یتتطام را فا لف

 ” نم ةرئادلا ةثرمم باتک  امهنم بكرتي امو لاملا لام و بعكملا ماض جارختسا باتك

 7 ىط جلا باتك -ینتلالودطاب لمعلاباتک - [۲] حیضاولام زلا  لماكلا باتک- كلفلا

 - هدینادلوا ىتافيلات ركيد هدنمان - ی - [۳] راتوالا جارخختسا ىف باتک

 ۱ 4 0 رد.دقملش الک 1

 , ك ىلع جلا بانک .ردشماملواىلصاو هز ىرلوذي كنمظعا مست كراجات کون هام عم

 فسأتل عم .ردبر ندرلبات ؟ نالوا للا هزک اق قد هدږلج ول ءردب راب رهشا كنافولاوبا

 ۳۵2۶ ندنسةءصتان .هخسا و ن ناول « هدنسلم هناح تک زاب ! هرزوا کیدای وس هدهلوا

 ۰ ۱ : " )یکتا حيران ۱ ۱

 هتسرهف ا 0 ردکر ک هسلوارب e لا هلبا 0 كافولاوا [؟]
 3 . رد, ماشم امام هنر كي دکب یا ونع كن هلاقم یه و ,a ند هلاةم رج وا هر وک

 . 4 یاتک وب نالوا ثحاب ندنجارختسا و نييعت كابرلبیج متبطلابو كابرلر و كراسوق [؟]
  هدهلمایو هدننایم یافت كيافولاوب | ناكلخ نبا كلاي :وییلک + روك ذم هدام کی رات هد هدنس رهف

 3 ۱ ۱ . ردهدکملیوس یفیدل وا یرتا رب

 ۱۳ لراهح . رداد روك ذم E مران هدهن هدتسرهف هن ىرئاوب كانولاوا [4] 1

  «لماکلاجز» ه>رشوبو نشا حرش ىقائموقلا ىلع ديس ىنزوب نانولوب ترابع ندنتم زكلايو ناياملوا

 | نوجا ناخ د زباب مري دل ناطا نب دع نءطاس ندهيئاهثع نيطالس ركل 0 . ردشمريو ما
 یتانموقلا ىلء دیس هردظ وف# هد“ ی ىو صوت ۲۱۳۷ هدنسهباخمت ؟ی هلال ی . ٩۶ دز ةخسارب هکر ددا ديارب رج

 . «ردندنیمعنم نالوا مقم هدساورس هد وطانا هدنرلادتبا یر رصع یجنزونط هروک هناي كقبافش

 دان ه دن رلحم راث ۸۲ ۲ - ۷ هزوک هب هناتکرب که دنس اع كح ر شرب ىنيدلواسشمزاي رئادههقف

 1 یورو دنا یدولو تايحرب

  یجش را ىلع ديس کالماشا جاز هدنسهمدقم یجز كب غولوا [۸ ۹۵011101] وللي دس ندنيقرشتسم
 2 ا لدی تیاررو هسرارو زای ین :کیدلدیا حرش لدنفر ط [] نسح ىلغوا ايوك ابا

 او ١"[. هد قم فرم غدا كرابرع  واليدس ]



 ۱۹ لی

 رد لآ هج ور هروك هم ولعلا تس رهف را كيوم رت تحاص

 لزانملاباتك» هرخ الاب هك_باسحلاةعانص نمبا.ّدكلاو لا .ىلاهيلاجاتحيام باتک س و

 ندیاسح ىلع هنیرابناک هبساحم هليا رل [ رادرتفد ] لماع « ردشلوب ترهش هيد « باسحلا ىف
 نالوا لمعلا روتسد باتکلانیب هجرارصع . ردباتك رب یواح ییحاس نالوا یعوزا

 مس هبهلزنم یدپ كنناجردنم اساسا یمالون ترهش هد لزانلاباتک هرخ الاب كیاتک وب

 .[۱]دددوجوم هدنسهناخیبتک ديال یسهررح ةخسنرب ماهان كباتك .ردشم هنسالواشادبا

 یهاتنفج نومأم رتضع فاتك دب ز.هباقتاو كف .نیزرا وفا نيش نت تب
 ینیدلواشمزای هلیمهاهبلاراشم ةفيلخ كنمزراوایسوم دمت نب دم ةللاد.عوباندنن ویضایر

 هدنسهجيبتل تایرحت نانولوا ارجاردق هلآ وب فسأتلاعم .ردیریسفت كنهلباقملاو ربا باتک
 مهم كبي ندنرظن طق تايضاير خش ران هکردشمامهنولوا فداصت هنيريسفتوب كنافولاوبا

 . ردفسأت ناياش ًادج یعاض كباتک و نالوا

 هناکی ندیالاقتنا هزب ندنوسانون یامدق هدو ل . ربا ىف سط فود رسا باتک ۳

 ناليزاي ندشرط افولاوا هنيرثا و ك [ 2زهوطوتأو ] تنافود یحاص كنبات رشت

 5 ردشنسک قولوا وع دن عزا نامر ا هک ردريسفت ر

 یرسق كتناتك كمك « باشک و راف نوا باک وش تاكا
 [نسحیا] یما [سخ وبا] هدنراهخسن ىضعب كمولغلاتسرهف :ردراو فالتخا هدنغيدلوا

 [ىحينبا] ايو [ىكفأ] هدهدنزلء سن ىض»ب كنامكتلا رات هک وب لاحو شلزاي هدننروص

 ییدلیا ثحب ندسخربا تسرهف امقاو .رد_ثملوروك ینیدلوا ررحم هدنتروص

 ؛ردشمللو ترش همت « تاشرعتلا باتک روك ذم رثا هكردراو یرا رب كنون » هدورص

 نیهارب ماطربو شلدا حالعاو هجرت ندنفرط بساحلا دم نب دم افولاونا باتک و

 ك [سخربا] یربسفت رک ذلافلاس كنافولاوبا ًارظنهنكيديد «ردشل وا حرش هدولياهيسدنه

 نلشد سخرا برعلانب هدهسیا رونلک مزال یمالوا ىريسشت كنيرثا نالوا راد هريج

 كنامكحلا رات . ردقوب تامولعم ًامطق رتاد هنفیدلوا یرثا رب هليوب كسوخ رابه

 ین آهجورب هرزوا قاوا هئوع داومیرلقدلوا ثحاب كنهعيس لزانم ىنيدنولو یوتح كباتك []

 1 : ردشملدبا جرد

 : ةيسنلاىف س ١

 تایساقلاو فيرصتلا ىف ةمسقلاو برضلا ىف بس ۳

 [ بانكا ةعانصق هلا جاتام ] باسحلا نم تش عاولا ف - 5  تاحاسا!لامعاىف س ۳

 . نادتلاتالماعمىف ل. ۷ جارح الامعا یف - ۽



 هيقاب راث ۲ ۱+
 تحت

 ا رک ذ هد یاتنلا دم جز هین اب يوهدنمان « فالاران Yin كس ورب ناحرلاوا

 هدهسا رولنشالک 92 راشنا ردق هناسارخ هل.تفو رظن هنسالوا ترامع ندن و جز

 ی
 ا ا

 تابه كرك هد مز هنلع ءان .ردشمامهولوافداصت هئيشرب هقشاب ندنسهحرت هجن ال نوک و

 |. ردشلوا یسهجرت هحننال هخسن نالوا ساسا هزعاققدن نوجا هبورک تاثلثم كركو

 ۱ ىجدرد -. ىناجز وبلا ساحل ا [سابعلا نب ليعامسا نب يحي نب د نبدمم] ءافولاوا

 را ةلاراشم ۰ [1] ردندنویضایر و نویتیه ريهاشم ندياروهظ هدناسارخ هدير بع رصع
 . [یحوا كنناریزح یسهنس ۸۵۰ كداليم خش رات] یجرب تنناضمر یسهنس ۳۷۸ كتر
 . [۲] ردشلوا دوجو ىارا دهم هدنسهبرق ناحزو هدناسارخ ىوك هنشراهح

  الادنعوا یساط هلبالزانملا ورم وبا یسهجومم هروک هتسر هفلا باتک هدصاىادتبا
  یحوبا یراملع وب هلبتقو هدیسهجوم هک ردشموقوا هسدنه و باسح ندهسينع نب دنع
 ا زوله هدنس-هنس ۳۵۸ هملااموم . [۳] یدیا شمروک ندين رک نبا العلا واو یدروابلا

 | تالاب هرکوص ندکدنیا هضافتسا هدندنساملع دادغيو شاکهدادفب نكيا هدنشاب ىركي
 ۱ . ردشمریدسا هدافتسا قلخ ندنسیدنک هدنامز قوح رب قرهقبح ههدافا "یسرا

 Gy كا كنوشهو نوضایر کید ر دشت كقرش هداطونورف اد اف ولا وا

 "كيلاراشم مدن نبا ج رفلا وبا هدتسرهفلا بانک نالوا شازاب هدننابح :ىانثا زونه

  یدنک هدناکلخ نبا نلک ءركوص رصع جوا ندنسیدنک و شا ارطا كي هدنفیصوت

  قافلأت كنافولاوبا "القا ندیسوم حتفلا وبا نیدلالاک ريهش *یضایر ناولو یرصامم
 .ردشع ولو هدشیاتس هدایز كب هدنفح

 . كم. ىتحو "ديكو د یارجاو سردت هددادغب ین ر نوتوب ناه افولاونا

 هدهب اخدصر یيدردتسا اشنا دنس هنس ۷۸ هدنس هجا یارس ی هددادغب كم هل ودلا فرش

 حران هيلا اموم . ردشلوا افولاوبا هدىرب. ندنساضعا نکو ندا ارجا ىنادصر كاليا

 [ ىجنرب كنيزوع یسهنس ٩٩۸ كدالبم ميدان ] نجوا  كئيجر یسەنس ۳۸۸ كتر

 . [4] ردشللا رارق راد لاحرا هددادغب ىل وک همج

 . ۷۷۱۷ : هفيححص ١ دلج  مالعالاسوماق [۱]

 .ردهبصق رب اک هدنسهزآ تاره هلبا رواج هدنسهعطق ناسارخ «ناجزوب [۲]

 ۲ رده دکیلبا نام یتسکع نروژ و ردهروک هعدن نا تیاور و [۳]

/ 

  تاور و هدهسا رود ردشّتا تافو هدياحزول هدنس هنس ۷۷ اف ولا وا «مالعالاسوماق ]€ ]

 1 .٠ رویدیا ناس ینکیدتبا تماقا هددادغب ]تم تب اف ولاونا یطفقاا یا هکنوح . رداکد ورغود



 ۱+ ۱ لی

 هاخ دصر رب نوجا یسشدنک هدهقر ندنغیدل وا ندرلءدا زكام نارح > هلااموه

 ىارجا هدهاخ دصر و هنس 4۲ ردق هتسهتس ۳۰۷ ندنسهنس 7554و شفربدتنا اعنا

 [۱] ۰ ردشعا دصر

 ی ندنسلاها هقر هحنلوف كعدنلانا هرکوص ندکدتآ تادصر لاکا ءدهقر

 |٩۲۵۹ ه رخ هس ۷۲۱۷ تیام ری تماقا تدم رب هدارواو سر هدادشب هلا تای "

 . ردشمما تافو هداعق وم ی هدنمان صحلا رصق نك رذيا تدوع هن ههر هدنس |[ ةيدالام ا ۱

 یج ۷۹۵ كنم راق .ردجزنالوارومشمهلمان «ىناصلا عزو یرتاهحیلغاب كنناس
 ی واح یلوادح ھاط طر راد هما رجا ت تاکرخ جدو نالوا شدا مظنت ار -عأ ندا ۲

 ۳۳۳ سس

 هقشعاب ندنو اناذ رنا سفاو رهشا ندنفیدلوا یوتح یافذک "هل كل اامومو

 رادقا قرقح ىف ةلاسر - كلفلا عابرا نيام ىف جوربلا علاطم ةفرعم بكا وکلا ليدمت

 یسهلاسررپ اع هموجت ماکحاو ىباتك جاقرب هل رامات تالادتالارادةمىف ةلاسر - تالاصتالا

 . ردراو

 هبهجننال ندنفرط [ ]1-80 0ان u؟ ] سوت ریو - وتالب هلتقو یناصلا عز

] Mahometis Albatenii de Scientia Stellaram liber [ ارحومو نا ولوا هجرت . 

 e ب ب بببكح افت ی لورا

١ 
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 ت: ب : تسرهفلا باتك - ميدن یا [۱]

 فاو هيه ع ىمج ريم كنهخسن و طقف .ردشلدیامبط هدغريمارون هدن-هنس ۱۵۳۷ هلیمات

 .یدیا یلام هلبا اطخ هروک ذم ةا ندتفیداذوا انشا ردق وا كي ,دهبهععتنال یک ینیدالوا

 سوناتاوموژ,ر ندننوضایر ریهاشم .یدالبم رصع یجنشپ نوا هنیرزوا كنوب هتعیا
Regiomontanus [اقف وته هس نع هخننر ینبدلوت هدنسه اختك ن اقرا و نەھ رتمهخسن ]  

 قره وافد یی کیا هدنسه دالامه هن ۱16۵-۱۹۱ هححصمهخسن و هک رد شعاحالصا

 یهلاه ندنتنیه بابرا زیاکنا هليتقو .ردشادیا عبط هداينولوب ربارب هليراحرش كل ااموم
Halley jهددها شما ناس رد یە وزا یەت هدكنهعوطم هتل یحنکیا و |  

 کردیا دسا ًایوق ظقف . ردشمامهولوا سرتسد ھه رع ةف نالوا ساما هراجرتم
 .رددوج وم ن الا هدنسهناخیتک ناقساو یس ع هڪ 3 رکید ايو هلصا هتل تحمز

 SA ىنيدلوا شما ج رد هجمزوب كنيناتب هکردیا باجما كل وس هدینساروش

 نحتمملا ج ز» » 4 تادصرن راولو اارجا مدمشمدو دا دل دی ركع ٠ .ردلکد ی رایدنک

 ۰ ردح ردم انع هدددب و 4 ردعلوا هام مس هرلحز ی هدنمأت

 ولا يل

١١ 



 ١ ١ ا ا 1
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 ینیداوا شا فلات باتک رب هليمأت « وا ادا ناتک » نوحا دضتعم هفیاخ قحا

 تايح رب هدننایم یرلهنس ۲۸۹ - ۹ ًارظن هنسالوا ررح هدنتسرهفلا باتک كعدنلانبا

 : ۰ [۱] ردهدقماشالک | ینیدن ولو

 (Es ىراثا ناوروکه دنس رهفلاباتکر اد هب هسدنهو تشه كبه ر حا ص

 _دنهدنسلابھذم ىلع ریکلاے زلا باتك ۔سدیلقالاباتک حرش -یطسحماح رش باتک
 . ءاشالادمب امفرعب یتلاةل لایک" o قنات اب ريغصلا حل زلا باتک

 غراثم هدناتک و یزپ رم هقشحطا ىف .رديسيطس لاح رش ىراثا رهشآ كس زب رين ۳۳

 كناوغد نامند ینغلالکش هنر [یماوعد سوالانم] عاطقلا لکش هد رلهب وازلاعاق "یورک

 .[؟] ردشألا لامعتساو جارختسا یتبسانم ینادنولو نمضتم كنون هدلاح ینبدالوا

 9 رصع رب ناه د هنادصر ىيدليا طض ك ملااموم ندفر ط رکید

 مام كب كنزي ر هروک هتكيدتبا تعجاي هلدامعا لاک كسنو نا ريهش دصار ناک

 نافوط یسهفا ناه كنبرارتا فسأتلا عم ٠ .ردبا اضتقا كما مكح هدهنغيدلوا دصار رب

 ۱ .[۳] ردشملوا وح هللامز

 هدب رخ نرف یحنح وا و اصلا ىنارطا [:نانس نب معاج نب دمحم هللادبعوا ] ات

 هلكلك هیابند هدنسهبصق ناتب هدنلخاد نارح یسیدنک .ردندنوشیه مظاعا نشيني هدهیروس
 كن رحم خسران هدلاح نه هدةسإا رومن ىدلوت را . ردشلو ترش هيد« ىف اند

 لا لع یاتب .ردهدقملشالک | ندسارف یضعب کیدلنا دلو هرکوص ندنسهنس ىم

 . ردشللا ادنها ًارخؤم نكيا بهذلا ئاص
 oil سوسانالآ قرهلوا فرح ند « یاب 2 جرفالا ناب هح ر" بحاص

 رار - هلدتقو  هجرالابوروا یناتب .ردفورعم هدنتح يان [ ]Abate n1 ىانابلا ايو

 یر كنه بابرا ماللسأ 2 3 ینادنولوا نط هليوا .هدهسا شلدبا دع ىسمويملطل

 هلا تادصر ىارحا هدقشمدو دادغب لوا نیت هکنوح «۰[ع] رزرو یسر و

 | , ردراو تاوذ ندا سارت څر رر

 . ردشمامهنولوا فداصت هديق رب راد هی زر هدمالعا سوماف [۱]

 ۱ ۰۱۲۳ و ۱۱۵ هفیص : عاطقلالکش باتک - نيدلاريصن [۲]
 ۱. ۰ ۵ ۰ ۵66 ۵۲ ۰ 4۸ كنسهعونطم هجرتم ةخسن كنسيك الناز كىنو نبا [؟]

 «رولوروکی يدا دنارك ذ هد دایشتنا ماقم كننادص ر كن زىرە هسیارول واكد ليديا تءحا مم هنر هفرص

 ۱۲۳۸ : هفيحص - ۲ دلج - مالعا سوماق [4]



 ليذ ۱۹٩

 باسح ىف ةلاقم - یتطاع رالا ف سخاموقرل باتک - ةيوتسلایهو ةيدودلا رمقلا تاريس

 - قاكملا طو رخ ا عطق باتک + لا ىف 4 لکا نانلاقم  رهقلاو سمشلا فو

 ' ب سابقلالظ اهيلعرمىتلا طوطا فرط لاكشاىفباتك - ةفاکل ماسجالا ةحاسمىف باتگ

 باتک - رمقلاو سمشلا فوسک باسح ی نوان هلفغا مف باتک - ةسدنهلا ىف ا

 باتک ط وطقسا عطق هحاسق اتك - نحتملاب لمعلا باك  هفلؤملا ةسنلا ب

 - موجنلا ماع ىف رصتخلا  ةيسدنهلا نيهاربلاب ربا لئاسم حیحصتیف ةلاقم - داصرالاى

  نحتمملا جزو سويملطب جز نيب فالخلا ببسنع باوج  ةسدنهلا ملعف رصت#
 باتک  بونجلاب ةلهالا ةيؤر ىف باتك ىلع نب دنس لئس لئاسم ةدع نع تاباوچ

 شو ولبا باتک نم یوالا ةلاقم حالاصا - قفولا ددع ىف ةلاسر - لوا دجلا نم ةلهالا 3

 سایف مجنملا ىح نب ىلع ىلا ةلاسر - یتسولا ىف باتك - ةدودحلا بسنلا عطق ی بات

 روما نم هنع هلاسام باوج ىف هناوخا ضعب ىلا ةلاسر ب یتیسولا لع بارا نم هاا
 فك ةلابسر - موجنلا باسح ةنحم ىف باتك - ةباحتلا دابعالا ف بانک - قسوآ
 .لاوحاو وایف ترهظ راثآ رکذ - ةسدنهلا یتاعلا نم بولطلالینیلا كلسي كا ىن

 . ایوجا و هرق نب تباثو یموم ونب دصرامت ءاوهلا ف تناك
 هسا رولوا كج اب دیا باس>ح لخاد هدىراثا راد هموح و هفسلف بط هتسشیا ۱

 . رولوا غلاب ها یسهع ون اق

 هشرادقم رب ینزج كبي كرلرثا وب ینیدقارب هنفالخا كنورق نت تا فساتلاعم

 هدننابم راد و .٠ ۰ ردشمتم کب ولزا و هلبا ناهز تابالّشا ىمظعامسق ٠ ردهدگلدیا یداصا

 فداصت هنیرهخسن نوکو هكردراو یرلنالوا مهم كب ندنرظن طعن تاضایر خل

 ا ه هفل وه تدسا 5 .ردقوب همش هنکح هل ديا لح كطام نالاق ملظم هسل وا شاد ۱

 رعود ] ىلاخدا یبج یمج هساثلئم تاباسح 3 ومدن اش ىراهجراب ناسە هلأ كنسهلاسر

 ىنهصاخ وب زا هات یغلا لکش دوجوم هدنلثم رب ىنعي [ نوسماضوا هريشفت ءولل
 . ردشمةح هادم ىثيدلوا هرق نب تبا ندبا لامعتسا هلبا فدك ینساوعد راسج ايو

 سهاسشم یر رضع یجنج وا كح یز ربثلا [ ماخ نب ] لضفلا سايعلا وا
 ..ددشمامهنولواسرتسد هننافو خش راتودلوت خش را فسأتلاعم . [۱]ردندننوشیهو نويض ۱

 شازتسوک قرلوا ىزيربنلالضفلا یمسا تنهجرتبحاص هدنسرهفلاباتکو اکیلا رات [1] ||
 ندروص ییاوب .ردشتا رکذ هيدىزبرينلالضفلاوبا هدنعاطفل | لکش باتکیموط نيدلاريصن دهسا
 هلا س رٿ ايرثك | یم سا زب ریز .ردقو همش هنغيدلو ا طلغ ندیزب ربثل اما نبلضفلاس ايعلا وا كبر

 تبوئح یاببثم کال وک و نالوا هدمان ول ه دنس هطخ سراف هدنارا لي ريذ 0 يدي 97



 هاب راک 5
 سد

 ۰ یا هحنک هتفالخ ماقم دضنعم هنیرزوا كنو و < شلدیا نامل هننافرو تمدخ كئوب
 .[١]ردشللا باخت |اصاخ بحاصم هنيدنكو قاحلاهنسويمز نامحنم بوس هفیلخ یارس

 یامکح یامدق . یدیا فقاو هده رلثاسل یانو 6 للا هقشاپ  نددحم نع «تبات

 نانولوا لق لوا ندندنک یک ىيدسا لق هه نع ندسانو ناسا ىنراثا كنهمانو

 ۱ 1 ردشخ ۱ حیحصآ و حالصا هدى رل ۹سز

 دامك - كس وہماطإ هلا ىلوصالا باتل كسدیلقا هرزوا قلوا ندهلح و هتشا

 . ردشللا هجرت هدیغوج رب ندناطسوتم بتکو حسحصتو حالصا یراهجرت یسطسحما
 یه دالمم ۳ A۹۰۱ ۱ بتل یر 1 كن رفص ی. رج هم ۲۸۸ 6 همح ر تحاص

 سافنا ليمكت هددادغب هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۷۷ ىنوك هنشحم [ ىجئنزوقظ نوا كنطاش
 . ردشعا تابح

 حدم ردقه یالود ندنوب هک رد شهار هعفان بثک قوج كب هنفالخا هرق نب تباث

 ندراباتک یيدلبا فلات ايو هجر راد هبط صوص2ا ىلعو هب هرب اس مولع .رداح هسادنا

 یتآ هجورب - ًاقفوت هتسرهفلاباتک یرانالوا دئام هتايكلفو تاضاير زكلاي رظن فرص
 ظ ۱ : ردبا لیکشت هناخحاتک رب

 ا قريت باتک - ىطسحلاا لا لخدلاباثک  یطسجالستق باتک

 عقو اذا لئاسمو لامعا ىف باتک - ةناوطسالامطق ىف باتک - ةرکلاب لمعلا ىف باتک
 - عاطقلاب بقلملا لکشلایف بانک - ةيوازلا مئاق ثاثلاىف باتک  نيطخ ىلع میقتسم طخ
 تامدقم ىف باتک  ةئيهلاىف باتک  كالفالا بک رت ىف باتک - كلفلا ةكرحىف باتک
 جارختسا ىف بانک - یطسحما لاكشا ىف بانک - سدلقا لاکشا ىف باتک - سدیلقا

 باتک  جوربلا كلفىف ةكرحلا ءاطبایف بانک  سشلاهسق لاسر _ هسدنهلآ لااسلا

 -نحتمملاب وقتلا نام لع ی باتک - ةمولعم ةرک هب طيحت ةدعاق:رمشع عبرا ىذ مسج لکشلم ىف

 3 رهظ) امفباتک - هرطقو علرملا ف باتک د سديلقا باتك ىلا لخدملا - ب بانك
 باتک - رمقلاو سمشلا فوك ةلع ىف باتك - هتامالعو فوسکلا راثا نم رمقلا ىف
 جارختسا ینباتک- تاماخر ىمست ىلا تاءاسلات الآ ىفباتك  هحطسملالاكشالا ةحاسم ىف

 حيران ] ىن.سهينك كتباث مالعا سوماق 8 ۱۷۳ هفيحص : ۳ دلج - مالعالاسوماق [۱]
 كتباث هکنوج ٠ رویا تباصا هدنو هسا رورتسوک هرزوا قاوا نسماوا [ ًاقفو هبامكحلا
 مالسا فرش هرخالاب و نانولو هدنابط تمدخ كرهاق هنلخ سکعلاب .ردقو ىلغوا هدنمسا نسخ

 هدي رامان مهاربا و تباث هدكزبات نب نانسو . ىدبا راو ىلغوارب هدنمات نانس نالوا فرم هلا

 كنءرق ني تباث . ردكنائس نب تباقو یمهینک نسحطاونا هتشيا . یدیا شاک هاند ىلغوا ییا

 "هرههبانکن دنسهمایباطخ هد !نسحلابااي نامز یرلقدلاف هجز كلاي هيلااامومكدضعتمهفيلذ ىسهينكو



 ۱۷ ۱ ل
00 

 ؛ردول ىروهشم كا هک رد « نحتمملا جم ,زلا 2 ىنيدلوا شمزاي ناحتم الادعت هلسادهاشم

 ۰ ردريغص ف نالوا فو رعم هلممأت » ةاشل ام زلا 2 هدىوسح:>وأ

 هنسدمدق خسر كن « نحتمملا جز » نالوا ىراثا رهشا كبسااشبح هینونملاعم
 .[۱] ردهخسن و هخسن نالوا دنس هزعاققدت هک ردشع واوا سرتسد

 6 ردعشلوا هبلومعم نیمجنلاناب نامز قوج كي ینحتماا حز كبسالا شيخ
 ین ورسلاناحرلاوب | ا یره رصع ىجن درد .ردبا تلالد هنت كنناح ردنم هدون

 لیمکت» و هلاسر رب هد نما «ليدعتلل عیطقتلاو لياحتل ا ىف ةلاقم » راد هز ون تاتا

 هدنسکیا یه و شمزاي باتک هدرب هليمان « للزلانم هلا عا بيذهتو للعلاب شبح عزز
 ا » هرل السا نورقلانع هنفاا را الا 0 هيلااموم هله .ردشعا هءفادم ینحتملا 2

 هنلضف و ۶ كيو رت بحاص یسهعا داي لمان »ٍ شدح مکح 2 ىساحلا شدد هدب را

 ۱ ۱ ۰ ردفاک لسد

 را ودلا باتک- سییقلا و ماخرلاباتک- بالرطصالاب لمعلایف باتک :هقشاب ندران و

 عراة دراما ق وذألا مي زلاباتک- یتشمدلا 3 زلا باك مارجالاداعبا باتک- ةساهملا

 کیا دوس و هدةساءذدقملش الك | ندنناحردنم اکل ا جرات و تسرهفلا تاتك ىثنذلوا

 . رد ىماملوا هانک ندنحتمملا جد ٤ كحز

 نش هدقرشهدب رخن رق یحنج وا -.ىباصلا [ ىتارحلاناوسغ نن - ] هرف 8 توات

 كتر رات هيلااموم .یدیا بهذلایاص یسیدنک.ردندنمظاعا كنويضايرو ابطاو امكح
 هدنا رج هدنکحنک : ردشعا دلو هدنارح هدنسهنس [ ۸۲۱ كدالمم حرا 1۳۳۱

 لیصح تاعسطو تاکلفو تاضایر كرهلک هدادغب هلتعنص كرت [۲]نکیا هدکعا قلفارص

 نب یسوم نب دم هددادغب هدّباور رب .ردكعازاق ترش قوح كب هدنامز زآو ش ما

fشاراقح هئيروضح دضتعم هفلخ ندنفرط كنو و ںیم ولو هدنسردت ةقلح  

 هروک هتياور رب ركيد ؛ شم ولوا لاخدا هنئايم یسهصاخ نيمجنم كيلاراشم هفیاخ و

 هد تبا هدهرص ییدسا اقلاهتسحیپملاراشم كرهدیاتدح ةدضتعم ىلغوا هللابقفوم هفلخ

 مش هللا وصول ۷۸6 هدهناخبتک یهدننورد یسهبرت عماج . ىكي TE هخس ون ]١[ ظ

 . ردهدننورد تايلك نالوا

 شمتيكهمور داید هليدصقم كمليا یرح و مچ هيثيه و هيضاير بک یضعب ًارظن هتياود [۲]
 نالوا هدکشا قافارص هدنارح هدنندوع را ان یو« نب دمت رفعج وا ندنویضایر ريهاشم نالوا

 ! ردشمريتك هدادغب هج رار ربدغتلاب یاکذ ىيدروك , ءديباامومو شک فداصت هنا



 ليذ ١١

 ريهاشم ندب روهظ نام 31 ج یذور ملا ۱ هللادیع نب دچا ] بسا اش اح

 تماقا راستا هدارو دا رهلک هدادغب هدلاح ىتيدلوا یلو ص لصانع .[۱] ردندندصار

 " تامولعم راد هننایح كييلااموم هفامعم . ردشمنا راهتشا هليبقل بساملا شيح و شالا

 YJ] تدرهفلا ناتک قنا . رداکد مولعم 4لر یافو ران هقيقأاىف 5 ردد قو ناه

 رمعم ردق هنثاي زو ىت>و هدايز كب كنهحر بحاص هد[ ؟ ]ام كا رات الش ندنواو

 واوا شلبا تافو هدب ريخا فصن كن رح 2 رصع ىعاجوا ا رظن هنسالوا ررع ینیدلوا

 . زدهدفملشالک |

 جزا » یسجرپ كرلنوب : ردراو ىجنز ددعچ وا هحییاشاب هح اک هتیرات 1 كملااموم

 ۳ ىادصر كرادصار نلک هل ۱9۳ ساک یک ¢ ۳ « دنه دئسلا هذم ىلع

 ردقول لو 2 + یو راد هساما شدح ه دمالعا سوماق فسأتلا مم ]١[

FYIا كميدالانءا جرفأاوا قدانيخروم ريغ أ ثم یره ردع ىج درد « تس رهفلا بات 5  

 [Gustave F1üٍgê1] لغولف - A aR قرم ناتکوب ردفا زلات هديا ۷۷
 مردشع ولوا هوالع هدهدیفه تامولعم قوح رب هب هعوبطم 4 هخ سل و ياخ م ۔.ط هدنيلرب ند فرط

 واح ىتافاؤم یاسا كتر یه هل رالاح 5 هجرت كنامكح هلجلاب ردق هنفيلأت را ۰ تسرهفا اباتک
 هدنسشراق یار دوم ناطاس یس هم دق هسفل ةخسأ 2 0 تانك ۰ ردستلا 00

 هدنسهاخیتک نوناع ع هزوم هدىس هعوب 4 هس کالغولف ی 5 ینیدلوا ظومحم هدنس هناخشک" لذ ر وک

 هدنامز هربوا كولم ندنذنخروم ریه اشم ندب تافو هدنش ات 1:۸ هرک وص ندو ۰ ردد وح وم

 ربا رب ريتعم تباغ هرلووت هل مال « امكحلا رات » ىطفقلان با ندلالاج ص هترادص دنسم .هدرصم

 هدیابطا هنامکح دوحوم هدرلنو هدیزوزلا یبطان ىلع سد ندنلاجر رصعو هو 4 شم زاب

 مارت رب هدنمسا « ءابطالاو ءامكحلا غ.راوت نم تاطقتاملا تارختنلا » هدنسهنس ٩6۷ گزهدا هوالع

 ريهاثم نشش ردق هی رګ رصع يقل تاو نفت ها ردشهرتک هدوحو ىباتك لاوحا

 یا هلبا بات ک چ واو هيح رات عب اتم نالوا قووم لا راد را1 كرانو هلا نو.دیهو نويضاير

 ءردترامع ندنرلرا عوبطم هدئرلمان « تايفولا تاوف » كنىبتك نيدلاحالصو «نايعالا تايفو» كناکاخ

 لایروکسا » نالوا ىذخأم هناكي هدياب وب كنمولع نيخروم ىداليم رصع یجنزوقط نوا نیک
 هت-سرهف ون كب ] Casiri ] یر زاق بهار ندا ميظنت قسرهف فورعم هدنتح نع انا € ین اک

 . ردشُعلا ندشنابختنمو انيك مررات كنينزوز هلبا ىطفقلانبا "الماک هديفم تامولعم ییدلبا هوالع

 لوبق هجدن_سو دانه ندنربيعت « دنه دنسلاهذم » نالوا لوادتم برعلانب هليتتو [۳]

 ۱ كن رع نيمح؛م .٠ ردلکد ورغود انعم و هدهسیا شاراقیح یہ۰ یاف بهمله رب هناکب نانولوا

 هكرام رابع ندئاباتم كنيريبعت [5101018113] مف هڪ انسا ثب رق-اامس «یشیراکدد «دنه دنساا»

 اغار » نامز یی ند [ Brahlmagupta ] م کهتن .ردكمبد كلسم ؛بهذم یسانعم

 كناتبوكامهارب هدبهذم نالوا ثحب عوضوم هدرل زو ۷# ردا 3 !یننانعم +: ىكاس و

 :r ءردشتإا هج رب هب رع ناسا یی+ب دنه را ۲ قوح رب توين ناحشرلا وا , ردیه ذم

 . ردا ديبأت قۇب هد یناونع كاس هلاسر یهدنمان » باسا قرط نم داهدس



 لرد

 كلوا 1 ہم دے میالق دارشتسا مرمر و ريا:ولرا رک ژ ىررسا هاك سم

 مرام یدلام نر < ليسو سد جهات

 ؛یتاحزوبلا ءافولاوا «یئاتب ءىزيريتلا لصفلاسامعلاوا «هرق نب تباث « بساحلا شبح

 ؛قارع نب رصن وبا ريما « یلیطا رایشوک ایک «نزالارفعج وبا « یدنجاناخ دوم وبا
 ؛یمورلا هداز ىضاق « دشح نيدلا ثاغ « یسوطلا نيدلا ريصن « ینوربملا ناحرلا وا

 ۱ . [*] دصار نيدلا قت « یلچ مریم « یحشوف ىلع « كيب غلوا

 هداسا شادا وزرآ یسال وا لكم هن e 3 هروك هبه رضاح طئاسو . كليذ و 0

 هنلوصح كزاماو یرلهمریو تامولء. زا كب هدنقح نویضایر فالسا كنهعدق نیخروم فسأتلا عم

 هدرلنو»و كرودبا تعحاصع هدة راث! ىدنك كنورضایر رار هلع راو باک هيفامعم . ردشل وا عنام

 روبحم هنسارحا نوچ ا كلوب هتشيا .ردشملشااح هصقاو لاکا هللاهبشرات تامولعم نلسهنولوا فداصت

 یم هبعش ىجاكيا ىسهرادا هيلاعتاسيردت ىسهليلج تراظن هیمومیفراعم « هدناقيةدنو تايرحن زمغيدلوا

 ركشتن اس هنيرليدنكهدازروش فالودندنو هکرذرلشمتا تنواء.زاربا ادحهزب یدنفا كب دوم ىريذم

 . . ٌزرهدبا دع ندهفظو کتا



 هيقأي راثآ ١ ه

 لاح ىتمبق رب زسههش هلبراستعا ناکم و نامز ىناثك وب كسوناتنوموژهر هصالخ

 ۱۳۳۲ ارت زوو كلاتك یک ىيدتيا امدإ كنمولع نيخزوم ايوروا هلبوا هدهسا
 ۱۳۳ تام نانولوا نبرد هدرضاح لا كتبوناتنومون رمز 1 توا: .ردلکد ىلام
 كياتک هه .ردلکشم هدلاح یه - هسلکد لاح کا تما اەداىشراقەش انو هو یغیدلوا

 ”ىجندردو رولوا كج هلبدیا قيقدت « ردثحاب ندهيورك تاثاثم ًارصحنم هک یسهلاقم یجنشب
 هلا 2 نالوا راد کو كع نويضاير ندبا روه هدق رش اراتعا ندير رصع

 7: رولوروک ىنيدل:ولوب هدنسبشراق هقيثو رب راکنا لباق ريغ هجزب هسیا رونولوا هسیاقم
 ۱۳۳ , هارلوصا کیدایا لامعتسا هدهلاقم وا كسوناتنومویژءر « هقمو و

 ۱ . ردسالوا ىع ناه ناه كرالوصا نانولوا رکذ هدیراقو

 رالف مشیناضایر نعدصقم ًاتاذ .زرتسبا كمسک دارو یهلثسم هلتسانه قاوا یقرش
 . یدبا كمرتسوک یع رلکدابا ماست هدهدار هن هرليلب مغ هليراقدلا هدلاح هن ندریلناتوب

 نيخروم دوخايو كننوضاير نيققدم برغ یسیرلیا قئرا .زريئاص كدليا افا یهفظووب
 نط كلكناه هک زردا هوالع هل وه ز كلاب .رد 4م .طو 0 8 بر هنسهدهع كنمولع

 ىج درد .ردلكد كب غولوا ز :کلاب ندا ثحن ندرلسا# هر كود ندافولاوبا ی 1 ىيدتيا

 مدنسهفاک هسبا راو راز یو یرلح رش ىلع س<# ردق هن سشازاب هدقرش ه E ندرصع

 روق وح رع ی اف

 وص

 رصع قوجرب ندنرليدنك هکر دکر ک هسالوا ىولعم كن رلبانج نوراب !ردشمريويدبا عزن ندافولاوا

 ل یهدننورد عبطلابو شموقوا یننحتمااخ.ز كبساحلا شبح هدىتوريب ناحرلاوا ققدم ميكح لوا

 لعاب شبح عز ليمكت» نوچ م هد ی راضارتعا نالوا عقاو كناوذ ىذعب قحو ا

 دیلاقم « هدلاح ىندلوا شتا مب 2 یتاحردنم قرهزاب بات ک هدرا هليهان 6 للزلانم هل اما تی درو

 : هدنثحم ىلغلا لكشو .هدئرثا که دنمان « ةرکلاطیسب ىف ثدحام ةثيهلا لع

 » هربغ نه ع زاسالب یاحزوبلا ءافولا ی ۱ لک ۱۱ اذه طامتساىف قسلا «

 5 كء د كما لاحدا ىلظ هناثاثم هيلاراثم ميكح هكذوج ؟ ندهلون .رددشمامرود یر ۲ هدندکع د

 هر ثلثم رب سکعلاب و ۱ لا ید کوا ۷ كملنا مط لودج ر اررتسوك ىنراثمبق كدي

 هد وا كعد كلبا هدافا ر هتي س ول « نانل ۲ هرام :ما رظن یک ییباترب كس وق «ىنصاوخ ىذعب

 ردشم ه2! لاحدا هسميك رب چیه یو هجنلك هنلاخ دا هناثلثم كنتبسن 3 3 ردندنکی لب العا كب

 ۰ ردم درت سن نالوا ر وهظلاییبط هده اثلثم تایاسح ل ركيد یک كئوو و هکنوح



 ۱:۳ هعاخ

 [ییننلالکغ] ینساوعد رابيج هلتبسانهوبو ىكيدتيا حالصا كنءرق نب تباث هدلاح وب ٠
 ثاثم نالوا هيوازلا ماق كنيناثب « ندا مبحصت ىن.هجر“ ىط_سحم یکیدلیا لاغدا

 . فلؤم رب « نالیا حرش .ىسوباصصلا حز ندا لح ًاقفوت هيهرضاح لوصا یرلیو
 ؟ رديا عادبا یلح لوصا كراثاث» هليا رایج ماع ايو راج هدرولوا لصات

 لامغتسا جماع هلایج كسوف رب زکلای قودلواةنتاثاثمطو طخ سوناتنومواژبر ا 8
 هجوریآ هنکیدادیا سابتقا ندرلهحرت زمکیدرتسوک هدیراقو كنتایوتحهدو هک [۱] ردشمآ
 ناولو هدنتح یان سام هدهسيا شا هوالع هدلودج ساعرب هنباتک امقاو . ردللدر
 :ربارب هلبا لکناه هدریدقت وب .ردشمهمهدیاو شمهما لامعتسا ىبنىتائاث» طخ

 جاس

 < یدّسا باسح لود ساغ رب هجردب هحرد هلا عارتخا ندركي یسام هلااموم «

 ؟ یعرولوا وسغود كميد [۲] « یدعا لامعتسا یلودج و هده ىسامم هن

 ىلودج ساممكفل ؤءرب نیملسب ینا لامعتسا قرهلوا ىلقتسم مباترب كسوق ىسامت
 ردقهبهحالك هافولاونا ان یرالودج سام هلو هكون لاح ؟رياسةلوادن دصقم ندئسدعباب

 ندنو یتحو هدنګ زكا اتب .رددوجوم هدنرات | كنسهفاک كرانازای یحرش ىطسحو 2

 هديوراقوب ینادنولوب یلودج ساممرب هلبوب یخد هدننحتملاش ز كبساملا شبح مدقم قون
 . [۳] ىدبا شلدا ارا

 . هنولوا کالا هنسهلک T rig 0n« 0ص6 : هفيضص : دلج  اةيئاتيرب - اپدیولقنآ [۱]

 [ ۱۸۷ ] ۱۸۵ : هفیص ل تايضاير رات [ 1100101 ] لکناه [؟]

 نوجا مولعم سوقرب هبقرش نورضاير ربارب هللاخدا هناثلثم كبيج مامو بيج هقیقلاف [۳]
 «لوالظ» هراتبدنوب هرزواکیدلدبا حاضياهدوراقويو رلذمروک ىنغيدلواتباث كنبرلتبس تح «

 ناد لظ هلئسم لضا . ردلکد ترابع ندنو تنم ظق ۰ ردرلهمربو ى رافال ینا لظ » و
 یخهب نالوا دوحوم هدهبوازلا اف ثلثم رنو كل هدیا قلت يک لقت م عات رب كس وق ىت

 AE i كناوعدى راكد د « ىبظلا لكش» كرلبيعهدوب 4 هدافا هروك اکو یحا

 تدیه رب بک سم ندنقرشتسم هکر دي زيح ناياش ٠ ردافولاوا هسا نایوق هنادیم لوا كا ىناوع

 ىلا هجورب و ا مادا کی «مالسالاسوماق» نالواهدک1دیا مشت ندنفرط هر

 : ردهدقل وا فداصت" 4 ه رقف

 ماهو عطاق ۰ سام مام « سام هرزوا ینیدنولوا ضرف ىخد هدنامزرب نيقاي زونه سکعلاب » .

 (!؟) لامعا و هکنوح . ردلکد ورغود زمغلفلوا ولحرو هیافولاوا ینصوصخ ىلاخدا هتاثلثم كءافإق
 « . یدبا یولعم ك ( هللادبع نب دمحا ) فورعم هلیمات بساا شیخ

 وو-ود-اراق نوراب قرشتسم یو [61[511] رتوس قرشتسم نازاب ینسهلاقمو كمالساسوءاق |
Vaux |لع  Car؛شملا ندهلاقم رب ییدلیارشن هللا هعومج یهدنمان «كيتايزآ لانروژ» كن [  

 یقرش یلاخدا هتباسح تاثلثم دكراسام نعروک روروک ىلودج سام رب هدنجشز كبسالاشبح هدوآو



orهيقأب را آ ۱  

 "یورک ثلثم هنرزوا ىساسا یسالوا .بسانتم هليراسج راههواز لباقم كشراسح

 : هدنوجا هیوازلالئام ثاثم رب یک یکیدتبا لح ىرلهيوازلامئاق

 هوا و ی نو = و ج نے ےک چ نف

 . ]١[ ىدشعا لامعتسا ی روتسد

 ی راهطقن یضعبو ىيدتيا مکحت هليتادصر ینعدق كلسم كسويملطب اساسا هیلااموم
 اتداع هدن رظن 3 وله نئال هلنهح ییدلیا باسح ندکی یتسهکلف لوادح هاب | حسحصآ

 رهظم هنناونع «برع سويمطل » هدبغ یناتب هک هليوش .ىدباشمقرح هنسهبتم یهاد رب

 هرزوا قلوا یر ندرلدصار رومشم كا ندی روهط هدنز روا ضرا رک یتحو شوا

 [؟] .ىدنأ شفاط

 رظن فرص ندرلباتک مط ارب ركيد نانولوا همر ههل ال هدهاشا رود ىدمش

 باتك جواوش نانولوب لوادتم هدننابم ینمحنم نيتال ةديدالمم رصع یجنج وانوا هدم هديا

 هدنسکیا یک ىنيدلوا دوجوم یلودج بيج هدنربیه هکب اتک جوا وب :لهيليا افتک | هلبا

 یسام ماع و یساع ا رب طقف .رددوجوم ىخد ىلودح سام یراکدر و یان لط

 - ايو تسع زکلای «شمهلدیا لامتسا یک یبا رب كسوق وا
 تا نج ٠

 «رلیورک ثاذم هدرثا جواره ا ند 0 و .ردشمولوا لوق هرزواقللوا رادةم رريردبا

 یساوعد ینالوا بساتم هللا یرابج یراهواز لباقم كنیراببج یبهثلث عالضا
 ۱ . ردشلدیا لح هلسهناعا [ یغلا لکش ]

 شمع ندنققدت و هعلاطمرظن كسوناتنومویژمر هدكنجوا كندمحرت جوا وب یدعا
 هقشاب ندرلن و نوجا یل صحم ته رلئامزلوا کنوح !الصا ؟یریلسهلیدیا 4م هنغر دل وا

 ردشمهمروك سوناتنومویژهروب «ردسهجرت ىطسحب کی سجن رب هله ,یدیاقوپ ذخأم ر
 «سوناتنوم و ٌرور هک ردودنش دص تحن كناهح نوتو ه>ینلکهنسح:> وا ۰. رداك د لباق كعد

 هدامور فالود ندسیدلو ىلام هلا اطخ ینسهجرت یاصاا مر كسور وت - والو

 هدنسهنس ۱۵۳۷یتح .ردشعباحالصا ًاقيفوت هبهب عة سرب ینیدلوب هدنسهناخبتک ناقینا و
 ۲۳| . ردشلدیا لیذهدیرلح رش. كس وناتنومو زەر هب هخیس) نان ولوا عبط

 ۱:۹ : هفیص هيضاير ةعومج رک دلا فلاس  ىىرئات لو []
 ۱۷۰ ۶ هفیص - یسهجرت هجزسلارف - تارضایر را بس لو زور

 ۲5۲ : هفیص - لوا الح - تایضایر ران الفوتنوم [۲]

 ۳۳ رددوجومیرلهخسا نکالا ربارب هلبا لیذ یواح ییرلحرش كسوناتنوموژهر كباتک وب [*]

 3 هارا ی راتمسقجراخ =



 ۱*۱ هعاخ

 هبلاامومهکنوج .ردزسههش هسیایمالوا شا لاقتناندقرش هسلدناكرللح تروصو

 موزا هغمارا هد ینو نوک وب هيفام عم .ردسکی سا ربزاهناه كنوضاير ندياروهظ هدسادنا

 عالضاهدب و رک تلثم رو نالوا فو رعم هليمان «یغملا لکش» لواق وج كب ندراحاریز .ردقوب

 فشك اوعد نالوا ترابع ندن ساع ولو بسانتم هليرامج هيواز لباقم كت راج هثلث

 هله طئاسو ییدمش رکا .یدباشءولوا قنات هنلح لوسا كنهورک تاثلثمو ؛شلدیا
 هدیساوعد رسام کید رب وینما «ىلظلا لكش» كنافولاوا هنباتك و رباح «یدیاهسل وادوج وه

 هنامذ نيقاي هيفامعم ۰ یدیا رليا هدافتسا هدزداوعد وب نوجما ىلح كتاثلثمو رديا لاخدا
 یدسنک كرباج ىروتسد کیا و ىراكدروك هدنیا-تک كّتلااموم « رایلاپوروا ردق

 قلوا یاتک برع كليا ثحاب ندروک ذم یاوعد ناتک و و « راشلا ىتلت یک ىنايفشك

 [۱] ۰ ردرلشعا لویق هرزوا

 كيا حیضوتو ريسفت امعون ینسیطسجم كسویملطب یناتکوب رباج ادعام ندنوپ
 یحنح وا نوا نراس . یدیا شمزاب هلل دصقم كل | حسحصل ی رلاطخ ىضعب هلتسانم و و

 لوادتم هدایز كي هدشاس یمه رغ نوشه یدالبم رضع یجنشب نواو یحدرد نوا

 . [۲] يدنا باتکرپ ربتممو
 رکیدر نديالوادت هدننابم یوئهو نوءضاي ر برغ راد هته ماع هدرا معع ون ما ا(

 كنار راح ن دمحا نب دمع نالو ترهش هلق [Albatagniuş] س واال ا هدباتک"

 هقيقلاىف .ىدبا ىسهج رتدحتتال كنز یهدنمان [ ables Sabéennes ] یاسلام ز

 ندنف رط[ 21310 "11612118 )سون ر وتوت الاب هدیدالم» رصع ( ؟) یجنکیانوا 7

Scientia stllarum [كرلهعيطم و ؛ شملديا همح رت هه ناال هليمأت « م وح ماع « ]  

 . ردد ولوا عبط هدغربمارون هدنسهنس ۱۵۳۷ قردلوا هعفد كليا هركوص ندنئادحا

 راو-_سوق یراکدلبالامعتسا كنومانوو ىامدق نوحالح كراثلثم هدنشزو كس اتب

 هيلث عالضا هدو رك ثلاثه ريو ییدلبا هماقا یلوصا « بج - سوق» هرب ىلوصا

 ۱ ۳5۹۸ د هفیعم - لوا كلج - تایضایر غران الفوتنوم [ ۱ ]
 كاريج لع قرهقاب هنسدیهاظ تبسانم نالوا هنسهلک « ريج » كنمسا هكمدهدار رب [۲]

 لامعتسا هلقليالوقكي ینالداعم هدنباتک وب كراج ببس هداکو . یدیا رلذلوا عناق هنفیدلوا یدجوم

 یجنتل نوا قح .یدیا یمهملبا جارختسا هلیسهطساو یراروتسد بیج ىنرارو:سد سامو یسهقا

 ىنمان' [Calculorum Osor] .هرباج [Snellius] سویالئسا ندنویژیهو نویضایر یدالیمرصع

 . ردکعد « بساع ناماب » هکیدیا شم و



 هيقاب را لر

 بت هنيرزوا هلاقمزوقط كدافانبرباج ندنوشهونویضایر ندیاروهظ هدن رهشهدهلشا

 ؛ردشاوب ترهش هليمان [ eber ] ج رفالا نيب هکءرباح . ىدبا یسهشهلا باتک « نالوا

 .یدشلا رصح هبةب ورک تائلثم صوص ا ىلع و هناثلثم فرص ینسهلاقم یح ر كباتک و

 یحنکیانوا [ رظن هتناقفد كن [ 2. Boncompagxni ] یایموفنوب شلرب دل ناتک ون

 هك ردهدنسهباسهحرت و۰[ ۱ | ردشمب ول واهه ره هحض ال ندنف رطنومهرقود-رارءهژ هن هد رصع

 فوقو هرالوصا نالوا للءعتسم نالوا راد هناح كرلثلثم هدننابم رلءاقرش.ءىاوقانينال
 ەقىقلاىف ٠ ردشملس هديا. عسوتو قرت هدبیغ تاثاث» نف هاخلاب و شالا لصاح

 ینیداوا یریثأت دوو كي هنسسقرتو روهظ كناثلثم _هدننانم یاوفا نيتال كنهجرت وش

 1 ۱ .[؟] ردهدنشدصا تم كنضایر خرومیه نامه

 مد نوشه هل سزای لا هدب ع رصع جوا ی مه_-محرت كيومهرق ود  راردز

 [Magna Ptolemai constructio 9 libris exposito] تیام o 5 وص ندكدتيا لوادي

 ۱ . ردشادبا عب .ط هدغريمارون هدنش را ۷۷۳ همان

 نانولو تاحرب هدسادنا هدنطساواو لئاوا یر رصع یحنش) 4 ر اح ندف رط رکید

 درایو مئاق یورک ثلثم هدنسهلاقم یحرب نالوا ثحاب ندناللثم ۰ ردندناس انشتتسه

 نانولوب هدق رش هدر كج هديا انشا ا سوالانم یرلکدید عاطقلا لکش كرلب 5 ىناح

 ۱ . ىدن ىلا نا هز رزوا فلا كش 0 ىف یس ءاقفر

 تل د یک 4 ج ب نالواهئاق ىسةيواز ب هدنناتک (مس لکش) هلااموم ةيلع اني

 : هلجراو ىتراروتسد بج هل اب دیاع هبهب وازلا اق "یورک

 5 بح ج ںج = + بت

 ر

 > لح و يحن حو ںی

 7” یی < بحي 2

 ا يبل كو نى
 7 بسمو 5 توس

 [م] . ىديا شما تايثاو جارختسا یراروئسد

 3 رئاد هنوههرق - ود-رارهژ كب[. 8010002271 ] یاسوق نو سر, ]1
 1 : . هنولوا تعحارم هبهلاسر ىكب دليا رمز هدامور هد ' ساب دالیم ةئس

 ۱ ۰ ةلولوا تعجاسع هنسهخسن ىسام هنس ۱۸۹۲ كنهيضاير مولع هعوجم لس ىرئاث لو [۲]
 واتەجا مم4: سە« eber» [La grande 171183:6106016] ىدب ولقسنا دنا رغ

 . هنولوا تمحارص هنسهلک [ 11010611 كناقيناتيرب - ایدپ واتس ۲ [؟]



 ۱:۹ لكلا ۲

 ندنسهبرع خدا ییطسحم لوا كا [1] ارظن هنناس كنئنوضایر ناخروم ب
 نومهرق - ود -رارهژ ندننسحم یدالم رصع یحنکیا نوا ندا هجرت هيهحتالا

 ۰[ ۲ | رد [ 0 de ۵م ۱

 شع ولوا هج رت هب هحل ند هر ىع هختسن هدنس هب دالابه 2 ۱۱۳۹ یطسج كليا و

E)کود ندنسادحا  [ Almageste ] عبط هدکیدنو هدنشراا ۵ هام اب 

 ىيدتيا ضارتعاهلي دش هنطاش ىضعب كنسهمحرت «كسوتاتنوم و زور هرخ اب هتشا ,ردشلدنا

 ! رده رم ةخعسأ ول هحس

 یسهخیس) چاق رر مح ر ثم نده رع كط سم هدیدالابم رصع یحنشب نوا ةيفام معلا

 سرد: ته هدننونفلاراد هنايو هدروکذ م رصع یتح .۲۳] ىدباروينولوب هدلوادن ؛یدایآ

 هده « هبه نع هب یافت و ندنشیدل و یلام هليا اطخ یرلهمحرتم هخیسل 0 خاب رو ندا

 هدنشن قمزای رثا رب یرغوط هلبا هسیاقم یرلنو زکلای ندنغیدالوا فقاو «هحانو
 هتامولعم نالوا راد ەرلىج كسوناتوموژور عیطلابو كخابرو هتشيا .یدبا شم ولو

 . ردشملوا رايطس# م رم نده# عود دحام هياكل

 كنهرق نب تبان زس«مش هدوب هجنلك هبیطسحم ییدلیا همحرت كنومهرف ود - رارهژ
 .نيدلارصن هکنوچ . یدیا ىطسحم رب شلزاي ايفوت هیهخسا یکیدلیا هجرت ايو حیحص
 هحلشاب نانولوب هدلوادت "یدایا هرزوا قلوا یسطسحم كسويملظا ردق هب هک هن یسوط

 هكوب لاح .یدبا هخسن نالوا یسهدرکحالصا ايو مدرک حيبحصت كنهرق نب تباث هخسلا

 هب ىطسحي یبدلیا حالصا تبا هرزوا ىنيدلوا تبان هدول داهشث كئيسوط نیدلاربص 1

 . یدبا شلا ,والع ی ىنغملا لكش نآلوا یاوعد راج هد مه لاخدا یراربج 1

 هدسا دناباتک وب هک یدیاراو اهد باتکرب نالو ترهش هدب رایلپغ هدرارصعوا اینا

 . ۵۰٩ : هف لوا دلج  تایضایر خرات - القوتنو« [۱]

 : ردندیجرنم ريهاشم نديا روهظ هدیدالم رصع یجکیا نوا [نومهرق-ود-راردز] و [۲] 0

 تافو هد ۱۱۸۷ و شاک هبایئد هدنسهبصت [ 0۲6026 ] نوه رقهدایدرابمول هدنسهنس 6
 هج رع هدهداروب كرو دیک هی زوش [ هلطاط ] ,دلو هدارنایساهدمب و هفسافهدنتک1* هديصالوا .ردشماب

 .ردندنرلجرتم كليا كفابتنو ددج رود اف . ردشعا لیصحم تيه و هيضاير نونف هل

 [5311026668] ا و باس هدنراوح نوههرق هلاروهظ هدرصءیجنحوا نوا هجرت بحاص ايرتكآ
 ییاشّل ۲ هجرت بحاص .ردهدقلر دشراق هلبا رارهژ رب رکید بي طو مجام نديا دلو هدنسهب

 .ردهدقع ولوا ن ۳ ینیدلوا رارهژ ی: کیا یھ رام كارل .ضعب ندرلنوب هکر دشا هجرت هلاسرو نت

 .ردقوب ا هنفردل وا رار دژ ىج رب ندا هجر ىنتكيه باتک كحلفا نبا هلا ىلع سي ه دلاح یه اف

 2202 ۵۳۲٩ : هفيص لوا دلج - تایضایر غران - القوتنوم )۳1



 ۳ كسوق یسام لوا كا افولاو»

 1 ملیا لاحدا هنتاثلثم هرزوا قاوا یلقتسم

 د كسوقرب ىلعخ کیدربو ىنءان لظو
 ۱۳۳ لات رطق هدیطا و یا
 ۱ .> 9 لودح ءىلظ هيلااموه .ردشعا

 ۳ يا لاعتسا نوجما .جارختنا ىبهبواز رب

 الا وقنوحما راصتخا ىنسهدافا هو

 قد: بغیدلدو وا هرج وب هيفامعم ٠ . رد ثم

 3 ىحنشب نوا رلسام هرذم الاب
 « . ردشا ديا داجما ١

۰ 
0 

 0 اغا - ایعواقسا

  یرابرع قرش رك «هليسطساو یرابرع برغ كرك «تابضایر هننایم یعاوقا نينال
 | قامولعم كليا نالوا رئادهناثلثم كنءهدوک ذمماوقا هكردققحوب ءنوسلوا شمربك هليتلالد
 جال كباتكرب هجم رع رکید نالواتحاب ندنوب دوخايو كنسهيبرع ٌةخسن كنيطسحي
 !دنولود مولعم هدندزن كرلبلب غ ىسينانوي نتم كننطسح مدقم ندنو .رالشاب هليسدمحرت

 دا و هلسهسنولوا اعدا - قرهلوا لاحم ضرف - ینیدلوا شادیا هجرت ههحشنال یتحو

۱ 
۱ 

 ۳ هدنس اتو نام كتيطس# کنوح . نمهدیآ ثاریا هصش هنمکح كنمامدم مز

 1 هلبيلوصا رثو  سوقو [ یماوعد سوالانم ] ىساوعد یک ما ف ردم « هه

 1 الوا کوب لاح . [1] ردشمهلدیا رك ذ هل دحاو فرح رئاد هتاثاثم لصا و شلدیا

 : روژ لنوزب رطندباتر هبایلاتا هن رژ وایط وقس كذا ريب هديسهنسا 6 ۵ ۳ دادالیم را ۱ ]

Georges de 1۳۵۵120۳۵06 [ر هبهعبنال قردلوا هعفد كليا ندنسیانو نیم ىنوطسم ۱  
 كرك هدنسهبدالیم ۀنس ۱۳۹۹ مجرتم و نالوب تربش هلبما ژروژ لنوزیرط هدیغ . ردشتبا
 2 ی یاوب ناسل هدنس هنس ۱٤١۸١ هلااموم .ردشملباتافو هدامور هد ۱4 و شم و ط

 < هامور ندنفرط ال وقت ىحاشا و نهژوا یجدرد باب هدر و شا ولوا توعد هک دن و هرزوا

 هجرت كرلب اتک نایولوا عیدو هنسیدنک طقف . ىدبا شاوا تمرح رهظ» هدايز كي كردهليديا

 دبا شمتا بئاغ ا یمن دز ۳ ندنغي داماق لاح هدندهسدا تاشفانم یک يبن عا

 لا تافو هداروا هلتدوع هيامور تیارو شاك هيىلوبان هلیادلرت یبهیسیردن روما هنیرزوا كلوب

۳ 



 ۱1۱ هاذ

 ىسهعو# تاهو نان ول وا عبط هدعریمآووت_هدنسهنس ۷۳ هروک هنفیدزشالک | ندنو ۱

 .ردشمبا همشناسب الفوتنوم هدنقحیتقوئوم كنباتک تاثلتم نانولوادانسا هسوناتوموژ,و

 ۱ ین هدلاح سه كاك هکنوح 1 زکجهروک وج یتهح و هدزعاقفدن 1 هدام جم

 ندحشراو كسوناتوموژءر طقف ؛ردقوب همش هنغن دلوا شلدیا عبط هدعربهار ون هدنگرات

 زکلای ۰ زفجهیامارآ یتسارو ؟ ردیلکد ؟ ردمشع كباتک ینیدلوا شمزای لوا هنس 6
 كلاتكوب «نانولوادع و € كب م هننامز « نیا قو یشربچسه هده روا راد هتاثلثما

 یرتا كبر ندنوضاید ندا روهظ هد غ هدرصع یحنشبنوا | مصحتم «قايوتحم

 زسحاص هد ص یراکدایافشک قرهشلاح یر ندرلهنس كراملفرشو كابو «ینیدانوآ

 هلکهرتسوک ىغيدلوا شما لام هسدنک اتداع و لاح ا كناذ و یناروتسدو لوصا - نالا

 . ركشا اغتک |

 www و ن ی



 هيقاب را ۱:۹

 دلو ون ادج  هرزوا هجو ینبدل وا هدهد ہک ھآ 8 كمواع ناحروم هل اب س هن ساق رت

 هدرصع ینشنوا همانزور ینیدلواشعا ماظن كملااموم هقشاب ندنوب .ردشملوا ىريثات

 [ Vasco de Gama | امافودوقساو كنوحو شعبا مدرای هتايفشك ناکهعوقوهجاش ارغح

 هن رصاعم طف نيراشلا هن اعتسا ندلودح 9 هدن رل تح امس بمولوق ف وتس رخ صوصخابو

 شالوا باا د هننادح | كن هرب مغ تاياكح قوحر ەد ىد الا «قوفت و نالوا

 . ردشمريدراو ردق ههدار رب قجهلوا دودعم ندصاخشا ىريطاسا یتسدنل دام و

 كنساملع ینامز «كننایوتحم كباتك :هنباتک تاثلثم نالوا زمنحم عوضوم مهلك
 ۰ ردشجا باج یتفد راظن كن و.-ضایر ناحروم ىدعل ىسمال وا بسام هلسام ولعم

 هد قد را 9 الف و وم ندنن و.ضایر ناحروم یدالبم رع ىجن زوقط نوا هح زا

 هنس هما لح هلسالداعم همان ةجردو هلياربج ىبهيتاثاثم لئاسم ىضعب هرزواییدلور وک هوا
 .ىديإ شەروس هک وا ینلامحا یسالوا شلدیا ه وال عه دنعط نيح كياتك_كمسقو 2

 هصاخلابو كنونف هدبرغ هدرصع ىحتتل ا نوا هدننایضایر خش ران القوتنوم هرخ الا

 و و یبدسا رک ذ هدیراعلاط هقشاب ندرلفل وم ندبا تمدخ هنساف رز هلتعرس كناضاير

 نديا عتبط ی امام نو هصاخلابو ىنس هيله و هيسدنهراث آ قوح 9 كسوناتوموژءر هدن أمم

 امهلااموه هدهرص ییدلیا مالك لقن هرنوش هردنآ ىلغواو « [1. 50020: ] راوشناژ
 3 ردشع ولو هدهعل اطم ىلا هحور و دروس

 نظ ىراكدليا لاخداو هوالع راش ىضعب [ هنئاثاثم كسوناتنوموهرور ] هءاتك وب «

 لمکم ردو ون ندئمل# كن رب ند رافل ْوم یدالىم رصع ىحاشل نوا هکنوح ۰ روسولوا 2

 هرلهطیسب تاذلاب عباط یکیاوب ًاتاذ . مرينانيا کالج وک ك ب هنسهمايبهلوا شمقبج رثا رب »
 « ]١[ ۰ ردرلذل وم نازاب تانک لوا كلا راد »

 ده ره ی دليا تماقا هداروب كراك هغريءارول هدنح ران ۱۲ ۶ ۸ سواتنومو زهر ]١[

 نان ولو هدنمسا رتلاو - رارب . یدا شا فداصت هنسلقام تيه لع ر نیکنز و جاك

 هليا هناخدصر رب هدغربماروت كرهدیا رايتخا راةلراک ادف قوج كي نوجما سوناتنوموژهر جنك وب
 سيس ات ةعبطم هدر رپشم هليعبط تیم هرخ الابو میانصلاراد د ص وص# هنلا-معا هب دصر تالا

 كتسقيس ىج درد باب هرزواهجو یيدلدا ناس هدراقو هدنسهنس ۱ ۷ ۵ كدالىم رات .ردشمليا

 یفاروا هل ابو تالآ سو اتنومو ژهرهننرزوایس مایا ددو یغلس ویقسپ نوسینارهنسیدنکو ىس هات وعد

 ىتافو كييلاامو٠ .ىدبا شا تافو هدارواو شدتيك هءامور كرهديا عیدو هرتلاو هلااموم

 هبهسمیک چیه و «شلآ نولاص یتاروا و تال ۲ ةفاك ندرلثرا و كسواتوموژهر < رتلاو بقاغتم

 نایااواسسحتم هلياهيملع ةئشن ىنيع هدننافو تبا .ردشمالقاص ردق هنتافو ات یرلنو ئيزسكمرتسوك

 غربءارو نالوا رادربخ ندتیفیک ه دهسياراشمالشاب هفمتغاطهب یر هبهنواورلشم42 ۱ هظفامیارواو ىرلثراو

 ووش هرخ الاب هكردشم رب دنا هظفاحم هدنسهناخدنک كروش قرهل ۲ نواص ینسهفاک كرلن و یسونادس

 ردشادبا رشنو عبط ىرايضعب ندهروک ذمقاروا ندنفرط ىلغوا كيوي هلا حب اط رب هدئمان



 ۱ عفة همعأخ

 نريدتيا عونت ىبهيملععيانمو هارایلح تروص كنالاحنالوالکشملا ىك لح كراثاثم »

 .٠ ردشلبا لابصیا هیاوصق هبترم ىف وب هلكمبا فشک ىبهعفان "یواعد ىضعب رکید »
 كج هلبیدیا فرطر یعارتخا كن واعد یضعا دام ه[ ۲ ] ر۹ا هلبا هعراغول »

 [یجنزکسنوا] وب هسیازالوا جيه ايو كرايكمزب ءىناتكوب كسوناتنومویژهر هسيارولوا »
 <« سونات ووژدر .. ید نيت و چه كس رام انك تام فيس نتا كرصع «

 سكعلاب ؛ ردشماملاق هلقملا مرابتعا رظن یهیداع تالاح .زكلاي یک زمغیدپاب مزب ی دمش »
 ىلئاسموب مح «شعلا لح هدىلئاسم ىخءل ر كيد راد هبه وئسم تاثاثم هدنسهلاقم ینشب »

 ! ردش ۲ا لح هليسهطساو ربج »

 ىنيدلوا لقا E راماقامزب «كريج ماعندن وب ان وخ ا ىاح یمارو هيفام عم «

 ؟ یساعولو مولعم < هدایوروا مدق» ندوعرو اود - اقول نانولوا تاور هداعلا ىلع »

 هنطساوا رمصع ىحنت | نوا 2 رالح تروص و اده عم ! ردنكمم یارختسا هحش رب »

 هدىماملوا شادیا قالا هباتك ندئقرط روش باتک عباط نانولوب تاح رب ورضود »

 ! ردل ومام

 هملااموم ال وا : ردراو اهد راش ماطر یدلوا ولج روب هيىخايروب كتناثلثم نف »

 خابروب : یدلیا لاک ا یشیا ینیداوا شالشاب اد هت رالودج بج كخاپروب ىلعم 8
 فصن رب شلدیا میسقت همسق ٠٠۰۰ هنر نطق فصن شلدنآ مش ةيهيتس ماسقا »

 ؟یدّسا مظنت راو دهب بيج هروك هن مس ول سوناتنومو ژور . یدیاشعا هماقا رطق »

 « كرهروک ین کیدا نيمأت "اللماک ىرامش ىيدتا وزرا هساحم رب كرالودجوب طقف »

 ةفاك كەر اد عبر اقفوت دل وصا هو ؛ىدليا میس همسق ۱,۰۰۰,۰۰۰ یرطق فصن »

 نایاش هدیماروش . ىدتيا باسح یودج سج هدر هقفدب هقفد نوجا یاحرد 0

 رااح ی . ردشلا لاخدا هدىرزاسام .هناتلثم نف سوناتنوموژءهر هک ردراک دن »

 لودح » هنلودح کت هم طوطخ عون و ماش هر هریک عفان ییدروک هدنلامعتسا «

 هني رالود ج سام تدم یلخ ر مان وو شمريو ىنمان [ "1۲216 1660206 ] « رمثم »

 « . ردشملاق قرهلوا ماع «

 AR كداوم یراکدایا لش كنهمغ نيخروم راد هسوناتنوموژءر ةميبشفا

 . ردي رابع ندیوب

 كنويئيهو نويضاير نشيتي هدبرغ هدرصع یحنسهب نوا سوناتنومویژءر زسهمش
 كه 4 صوصخلا ىلعو كناضاير هدب ی ۱ رديسدج رب هدّکلب و یر ندن راکو و كا

۲ 



 هقاب راثآ 4 ١

Ephémérides [ ] ىدإيا ريرحم هلاسر هدر هنيرزوا ینذلاتاذ یسهنش ۱۷۲ و مس». 

 هدهنتباور كعباطرب ندیاعبط ینراباتک هرکوص رصعرب ًابيرقت ندننافوكملااموم »

 للأم هدهنیرکف یتکرح هدنفارطا سمش كضرا سوناتنوموژءمر هسیا رولوا قح هلمقا

 ندن راعفادم مدقم كب كديدج كلسم « یدیا هسل وا نا ےک رش رضع زنك | ! یدبا

 تلآ یندانم كنهعدق ته رونه نامز ىيدتا كاردا هک هدناف هن ! یدبا رولوا یرب

 ندنصقاونكعدق كلسم نوجا كمل هاي یو هکنوج !یدیالکد نامز كجهدبا تسوا

 هدلاح ره قيام نالوا هنکلسم روغاثيف كسوناتنوموژءر طقف ؛ یدیا مزال قلوا نیما
 « ۲ زدیا تلالد هنکیدتبا ریدقت یتسهبافک مدع كنکلسم سوبملط)

 نالوا مولعم رلنامز لوا . ردشمالوا لوغشم هدا تنه زعلای سوناتنوموژهر »

 :هكهليوش .ردشعا راهتشا هليزليزاي نالوا راد هرانووو شالا هطاحا ینسهعشیه كناضایر

 سونابماق ؛شللا ح رش ىتراباتك نايامولوا حرش ندنفرط سوكوتوا «كدمشرا هملااموم

 زو یشراق هسدنلقوا هدنددص ینیرعت كنهبسانتم ریداقم كراب عو ك [ 027002705 ]

 ینیدنولوا فشک ندنفرط یلاسدراق [ 0082 ] ازوق ؛ شا هعفادم یرلارتفا ىراكدليا

 هليا لاکاو نازوا هقشاب ندرانوب ؛شلبا لاطباو در ینعهلئسم هرئاد مسرت نانولوا نایب

 هدقاثاثم لصالاو ؛ شمزاپ راهلاسر راد هداوم هرخآ لاو هقرح یایاصو یرالو وص

 € ردشملا لاک | و ماعا

 هکر د یاضشک نالوا رئاد هناثاثم «یش ندباش فرش هدايز كا هسوناتنومون ژ هر هتثيا»

 : هدعرماروت هدنسهنس ۳

planis ct Sphericis liber ۲ unaی  Joannis Rigio - Montanus . De 

cum "ab ulis Sinuum .[كناتكو . رد > ردم هدباتکرب ناب ولوا عبط هدنتحم ىعان  

 سرقت ندننافوو شا روهط هد اہم یسهکو رتم تاررحمو قاروا كساتنوموژهر ىلصا

 < [۱] ! ردشادیا عبط ندنف رط [ 3010261 ] رثوش عباط : رود رضعرب

 هدهعل اطم 141 هحور هدورص ییدتا ثحب ندياتكوب القوتنوم ىذاير حدوم

 : .رومنولوب
 راب مع اعفاو .ردساتك تاثاثمرب لمكم كب یورک كرك «یوتسم كرك < باتکوت 0

 راشمريدّتبا قرت هدهجرد ىفاك یف و كروديا فدک ى_هيساسا یواعد ىذعت كناثلثم »

 نالوامولعم ىراءلض زكلاي ايو یراهبواز زكلاي سوناتنوم ویژهر ىضاير ىلايناملا هدهسیا »

 ]١[ هغ لوا دلح : تایضایر م.را ب القوتنوم: ۵4۲ - ۵2۳ .



 ١ هعاج

 لوو ارظن هتناسب كت رومراثا وب هحئلك هرات! ىتيدقارب هقالخا كسوناتوموژدر
 دادعت ىلا هجورب یرلمهم كا هدشنابم رانو اذه عم . ردهدکعا ليكشت هناخشک رب

 ۰ ]٩[ .روتولوا

 ندنسانو نتم ندکی ی ی. هدنساننا ىتءاقا هدامور قرهلوا هعفد كليا هيلااموم

 ندنو ؛ردشألا هوالع هدىنح رش هك[ Théon [ نوت روېشم اکو و ؛شعا هجرت هب هجن ال

 سودوتو ینس [ Les 501161101165 ] « هب رکلالاک شا » ك [ 8 ] سوالانم هقشاب

 باتك »ك [4ممه10هن5] سوم ولو | ءىن [ Les و0۵۲۵ « رک الا باتكدل [ 160008 ]

 e[Les oylindres] تاسا وطسا باتک »[ 561613115 ] سورس« ىف Lesconiques] [» تط را

 [ 260161266] سويملطي «ینس[ Bes pnenmations ]«هيلخاخم تالا د« ك[ ۲۲۵۳0۲ ]نویه«ین

 ۱ «افارغج باتک» و ی[ 10041006 ] «رظانملا باتک» هلس [ آره use ] «قيسوم»

La Géographie [ ] ی 68 0۲0۳1 غدص عوز« لئاسملا باتک» لا ك1560[ع] ط وطسرا وىنس 

 . ردشللا هجرت هب هجينتتال
 كي رار هلقملوا عفان - یتاحنو و سونان ومو ژور» هروك رو ak هنفامعم

 ینادلوا شمزایتاذلاب .ردشمهعا رصح هراهجرتو - نایالوا فرش بج وم ءدايز كينوخحما

 شمالغشاب كخابرو هدصا لوا . ردلکد نود ندنددع كراهجرث و هدیددع كابا

 ىملعم هکنوج ٤ ىدليا لاك ١ ییطسحم رصتخغع یهدنمان [ 10010000 ] موتنا ىنيدلوا
 . یدیا شملا سالا ندنساتوموژهد یلاکا كنیراو هدنرانامز كوص خابرو

 هجقجا كي ینسیطسحم كسويملطب سوناتنومویژءر هرکوص ندک دیا لاک ا ىرثا وب
 كرك . یذلیا لح ید ی هيئه لئاسم قوح رب هدنحرش وو < ىدتنا ح رش « قرهلوا

 یتهدرکعآرتخا یدنک هلا هدصر تالا ىراكدليا لامعتسا كل رخأتم كركو كنامدق

 هبسن ولا جایزاو كنهرق ن تبانو ؛ یدزاب را رب ثجاب ندهشه تالا یه نالؤا

 ندنوت . ىدليا لاطناو دز ىرزلمعز «کهدنقح ىءةيعجر تکرح كتباوث « كني رلبحاص
 [ یھ ادع وقت | همانزورر كله:س زوتوا یکییدتبا باسح هم ون لوادج ندیکی هلضف

 ىمظعا مسق هدهسلا شلدیا عضو هعيط هاكتسد ىمسق رب كنيراثآ كشوناتنوموژهر 1 ظ

 . ردشعولوا ظفح « هاصوصخم ىانتعا رب « هدن_سهناخبتك یربش غربماروت قزالوا یسیژاب لا
 رتتسئات ندنرلماعم هیضایر یربش غربمارو هدنشهنس ۱۰۱ ٤ یتسرهف هعطق رب كنهروك ذ را1

 رلدیاو یضاید خروم روبشم ینروص رب هكردشملدبا رشن ميظنتلاب ند_فرط [ 0. 1

Weider [ ] رددوجوم هدنتفیه خرات ك . 



 هقاب را ۱:۲

 ذاحا قيفر هنسیدنک یسوناتتوموژءر خابرو انداع ؛ شءازاق ینهجوت هداز كي كنملعم

 هنافو كخابرو قيقا ىف .رد_ثمربدتبا كارتشا هد ىيلااموه هننای رحم و تادصر كرودیا

 «قبقحت یتایضرف یهدیطسح كسويملطب كرك ملعتم هلی عم هدنفرظ هنسنوا نك نيكد
 ندرلنو هکرد راشلا ارجا تادصر یض» نوجا نييعت هلت اهد ىنءضاوم كتاو كرك

 ۱۳۱ لا یو ا ندتادضر قوشو فوسخ عيار فتاتا عمه

 ك[26وة3165]نون راسب لاسدراقنالواش که های هات رافسندنف رطابایک ردهدناس و هتشیا»

 [۲۷ ]كم رکوا یی انو ناسل سوناتن ومو زەر یدرک 7 هاغ برو سهرزواقاوا قبوشترا

 راشهر و زارقکمتک هيام اتیا هرزواكإلا Eg ا نام ی رات 1 كەم دق نوشهو

 هک هدب اف ه .ىدبا شمالشاب هنر رح ىلعس# رن رصتخم هجن ال حاب رود همل ااموم کنوچ .یدبا

 هسا ردن ر سوناتوموژءهر هنر و شءاتافو ن رکيا :ک كب ۲ ۱:۱ خابرو

 قبلرد OT E .یدیاشلوار وح هخ .قبح

 لصحم ی یانو ناسا هداروب .ردشمتك هامور قرهلواهدةةقافر كیوراس لاني دراقولباكرت

 لتوزبرط هوا هلبسانمویو شا هجرت هیهحیدنال ندنس انوي نتم ییطسح ”ةقيقح هلبا

 یتماقا هدامور هقشاب ندنون . ردشم رو رخ هدیرلاطخ ىكهدهمح رت ناليزاي ندنفرط ژروژ

 + اکل ] هجرت هب حد ال یهیانو های[ قوج ۳ کیف مات

 هد [ هتسشب ادو | نافوا هلدوع ههنایو هلااموم هدنسهنس ۱6۹۸ ه م ندنوب»

 هدندارا و ؛ شوا راسم هدننارس كن | 21361138 - 00۳۲10 |[ نهوروق - سانام

 كنيرب ندنورتلها هدنمان [ 13 ۰ ۲۲۵۲60۲1 رتلاو - درانرب كرهدک هغربماروت هد ۱

 ندنکیدتا سح تا ولحم ر هدايزكي هسوناتتوموژهر تور بحاصو و ؟شعاتماقاهدندزب

 هنس جوا اذه عم . ردشلبا سدسأت هعبطم هدربو هناخ دصررپ هدغربمارون نوا هلااموم

 ینوعد A [ Sixte [ تسقيس ید رد باب هرزوا كم احالصا ی یجرفا حدف موش هرک وص

 هدامور نوک یجتتلآ كنيزومیمهنس ۱۵۷۹ و ؛شمتک هامور هد ۱8۷۵ رارکت هنیرزوا

 یخ ەدەر رک هتاوررپ رکید «نا؛ورو ۲ لی كيو «شلبا تافو ندابو هروک هتاور رب

 E > ردشم دا مہسآ ندنف رط یدالوا كژروژ ىل: وزب رط ىيدتيا دقت ی راهمحرت

 ندنارایس هلی رفوسخ ىرلهئس ۱۹۰ و ۱۸۵۷ هروك هب[ 0061010 ] القوتنوم ۲۱]
 لوادج نالوا لمعتسمنیمحا!نیب رلن امزوا « یخ رن وب هکر دشم هم هلا یسهقشاب ندندصررب كم
 .یدرلشاو دعب هحرد ېکیا انرقت ندعقوم ندا اضتقا یساعولو «هاووك هي هيكلف

 ندو رش هدرلز وب هکی درلروننولو هدابلاسا رانالوا فقاو ه یاو ناسل رلنامزوا هكذوج [؟]

 ٠ یدیا ترابع ندرلیناتوب نديا ترج



 ۱ هعاخ

 راص>ا نيهز رب نوجا قفد یتسهلتسم 6 یر وهط تر وص هدب ص كياثام » هللا هجو ۱

 ۰ زگعمها

* 

+ *# 

 یدالءمرصع ىجن درد نوا تلا هج تملط نالوا ىلوّتسم هتقافا ابوروا هحرل رصع

 رصع جنتل !نواو ؛شمالشاب هغملجا شاوای شاداب ارابتعاندنلئاوا هد کلبو « ندنطساوا
 شلو هد:سادّتبا كتفرعم حایص 1 ین رلیدنک یعاوقا ناال ويعود هئرخاوا یدالبم

 کیا «ملعتم یرکید «ملعم یرب هدهنايو نكيا هدنائاوا زونه كظقم رودو هتشيا . ىذيا

 هدیسحنکیا « [ ۲۵۲۳26 ] خابر یسجرب كرانو هکردشا روهظ سانهتیه جنك
 . رد [ Regiomontanüs | سوناتوموژور

 شما تافو « نيزسقملوا قفوم هغماي یشرب چیهنامه «نکیا جنك كب «خابزوب لساعفاو
 زونه «هه روا صوصخاب و شم ريتك هدوحو راقوحر سوناتنوم و زور یدرکاش هدهسلا

 زماعلاطمنوتوب هتشيا .ردشمریوم آ یناتک ت اثاث هرب لمکم «نکیآقوب یشرچمه رئادهتاثلثم
 . ردقجهلوا داع هباتک وب نانولوب یعدق كا كرلباتك شملزاي راد ةناثلثم هدرلملب ىض

 كمل یو ؟ ردمک ساتوموژءهر نالوا ینلؤم كباتنك و هديصا لوا طّقو ظ

 هيلع ءانب ۰ رديا باجا « كلك د ىتويضاير نيخروم اپوروا کی و کسا هدصوصخوبو
 ه رالف رش اقفوت هب [ (13850001 1 یدناساف نازاي یلاح همحرت كيلا اموم الوا هدب

 .تیاهن و زاكجهتليوس ینویضایر نيخروم ىضعب هرکوص و زفجهریدتناط یماتنوموبژء
 : زکجهلیا نایب یزعاظحالم یدنک

 ۲۱7 کرد [162» 0116۳[11] یمسا لصا كناذ نالو ترهش هایمان سوناتنومو ژءر»

 [1/50] دنفنوا هدنراوج یرهش غربسنبنوک ینوک یحنتلآ كنناریزح یسهنس 4

 زونهو ؛ شالا لیصحت هدنرهش غیزبمال ًارظن هتیاور هدرا لوا ؛ شا دلوت هدنب
 ه هنایو ینه هنسوزرآ نالوا هناصحم تاضایر و ته نكيا هدنشاب ی | نوا ايو شب نوا

 خابرو ماعم نديا سنرد ته لع هللا هع د عش لاک رلنامز وا هدهنالو . ردشمت

Purbach]نالوا ج ۳ قب درک اش جاك وب هد رظ تدمزاو ؛ شما ماود هنسرد ك[  

 ]١[ سوب اتئوءهورهر ايو ناتنوموپژەر ] ] Rogio montanu4هحنیال هکردیبقل كيلااموم .

[Monte Regio] « dea ] Koenigsberg [ غربستينوك 1|4 اریز . ردکعد ىلغريسغين 
 هب هحیندنال هليو هدرلفاّؤوم یک ینیدلوا هجنيتال یملعناسل املعلانب رلنامز وا . ردکعد یغاطلارق یئ

  ۳1یدیا رلردبا لامعتسا راعتسم مان رر . ۱



 ىلوخد هننام را ال هدب رغ كناثلثم نف

 . كرقتاكرح [۱] ینشک مهمو كافولا و »

 .یدلوا رهظم هرس ینیع یک یثلاث فالتخا
 ظ فلؤم رب زکلای هرخالاب ندنو هکنوح

 كناتاثم .ردكي غولوا هدوا هکیدتا ثحب
 ه ب

 4 ئات - يف چ 4 بأ ةا تاقرت

 یحنش نوا « هدننایم رلنبئال و ؛ یدالوا

 اهد هعخد 3 سواتنوموژهر «٠ هدرصع

 « ! یدلوا روع هداجما یرلسام

 لک اه

 افلا ےس ىلايح كسوباتنومو زور —- سولاتوموژءر مس خایرو بس كصقم ند همعاخ

 | لت كاتاجردنم س ینامش كمولع نيذروم ىضعب هدنقح یتایوتع كياتكوب س ىناتك تاثلثم
 ب ىسهعيهلاباتكو حلفا نب رباح بنس یمهجرو طس س راباتك نديا تمدخ هنعوش كناثلثم هديرغ

 سام س یناححصت كسوناتنوموژهر س ىسهجرت یساصلا عز كنيناتب « ىتايوتحم كلاتكوب

 . هلم سمر ضو رعد هئقيق دم رظن كيويضاير نيقق دم برغ س 4صالخ ل ىلودح سامو فح

 ندبا تعدخ هنلح كنو رك ثاثمرب هدنسطسحم كسويملطل هدباب کیا یلوا ندنو

 كنه رش نوضایر قرەالشاب ندنل وصا « رو تب سوق 2 هلا یساوعد یورک مان ف ردم

 فست هلا 4->و هن 7 و و ین رلودلوا. زادنا هوطخ لصان وصعود .a lt هام لصا

 ىلاخ نا رب نده احم هنافرطیب هدزعاحاضیاوب . كدليا حاضیا ین رلکدلیا عیسوت هلّقيرطهنو

 دنس رب ايو دارا ليلد رب هدنوحا هدامر سه زئ ودروک تالا جاتح یک زفیدالاق

 ظ . كدمنکح الصا هدندنزاربا

 ىريبعت كرلملاپوروا ايو یلوخد تروص هننام یماوفا نيتال هدب رغ كتاثلثم هدهماخوب

 . یسهبرظن رلسام [۱ ]



 1۱3۳۹ ور باب

 فورعم نيدلا نیز نب دمم نيدلا قت ريقفلا عارتخا هيراشغالا بولا لودج » هدنرلفرط

 نب دج نبدلا قت ريقفاا طابنتسا لوالا یراشعالالظلا لودج » و « نيرادلا ىف هللاامهمحر

 .ردررحیرلهرابع « نيراذلا ىف هتمحرب ىلاعت هللاهدمعت فورعم نيدلانيز
 فصن ًاقيفوت هناحيرلاوبا ربارب هلكمتا ليوحت هب ىراشعا یتاروسک نيدلا ىتآ هيفامعم

 یهب.دق تاحالطصا هدرب .ردشأللاض رف ءزج ٠١ سكعلابو شمهعا راتعا دحاو ىرطق

 هسرادقم ه,۱ یل هر هدنوا كسر ندنءزج ۱۰ كرطق فصن هرزوا كمهعالالخا

 ۰ ۱] ردشم ر و یر لما هل اب ەدە رادقم ه,۰ +۱ و هرات هنس راد قم ۰,۰۱ 6 هقفد

 . هنولوا تجار هليذ نوجا نیلاقآ [۱]



< 
Se 

i,[.دهضنىمدسراب] یفاحزوبلا ءاقولاوبا ۱۰۲ ۵ 2۳ ۱۷ ۳۵ . رح  

Ekدج نی دلا ثامغ ۲۳ 4 4۳ ۱۷۲۱6 ۵8  

 7 یورلا هداز یضاق ۳۱9 ۹ 2۲۲۱ 6 8۶ ها ۱ بس

 [يلج مديم) ىتاجزويلا ءافول وبا NERIN ۰۵ ۳۰ حك وا حج
 : هليا ه راشعا تارک هروك هنکیدلدا راشعا دحاو رطق فصن 1۳

 (هدهشنیهدسراپ] یاحزودلا ءافولا وا . هو ۰۱۷ ۵۲ 5١5 ۵۸۷ ح ۲ بح

 ديشج نيدلاثايغ هو ۰۱۷ عهم 2۰ ۳۷ حال" بح

 یعورلا هداز یضاق هو وكلا ۵۲ oU و حان“ تح

 يلچ مريم] ىناجزويلا ءافولاوبا هو ۰۱۷ ۵۲ 601 ۲۳۹ حج ۱ بح

 باساب كتيمور هدازیضاقو نيدلاثايغ ىتالوا قفاومهتقیقح ندتمیق تردو هکر دسط

 ىتمبق كن ١ بح هلا هدوجوم لوصا نوکو هکنوح . ردرادقم یرلقدلوا شاو

 ثال وصا یرلکدلبا لامعتسا كنامهملا وم زمس همش هسیاوب .ردترابع ند + ۲ ۷
 یراقدنالل وق كن رلرکید هک و لاح و ندنسالوادعاسم هس رقت هتق.قح هت صع یی دلتا ا ی هحش

 . رديشأب ندنسام ولو دون هرم را راهاف ىضعب كن راروتسد نيرطسلا نيبام و

 هد ین هطش رب لوا ندهمکح هعاخ هر اپ و نالوادناع هنا كنو اممم لوادح هدقرش

 كنهبرا شعا لوصا هنیرب هبنینس لوصا هدرالودج ع ونو هدوا هک ردا باجملا قمامتونوا

 ريهشدصارزدنن ويكلف یرحمرصعیع وا ناتولو هددلشتر هلي لواالا .ردیشآ یس ماقا

 شاک هتداعسرد ندرصم هدئلا دارم ناطاسدهع نیدلاقت .ردفورعم نب دمحم نيدلا قت
 ىسهناخدصر اعقاو .ىدا شلوا قفوم هنسيسات هناخدصر رب هدنفرط تسوا كنهطلغو

 هكنامز ءتافيلأتىيدريتك هدوجو كييلااموم هددسإا شلدیا ناسكي هلبالاخ نددمكق وح
 هنماب یدنفا ندلادعس هجاوخ یاطام ملعم هدننابم ناتو هک ردشملم هلو رو ندنردع وب

 یهدنمان «رکفلا ةدیرخ ءرردلاةديرجهرثاوب .ردققدن نایاش ادج رثاد و وكر کی دلی فاحتا

 كرلس وق نالوا ردف ههجرد ناسقط نده جرد رفص هدحز و . ردح ز كوج وکر

 هكردراو لودج یکایواح ین رلام كرل وق نالوا ردق هي هج رد شاق رقندرةص هاب راج

 ~~ بتسمم م بلس يح هل دور و هروک ًاقفوت رک زا او 7 راسامتو تبحهدرانوت

1 ( ۲۷۲۲۰ (۰ )۳ 

 1 زول ل تا ۱ ۱ ۱

 شاب كرالودج و .ردراشدیاباسح اقیفوت هنسهبراشعا دوسک چر ۱ ا



 . یاب باب

 ینع هدزب یک ىيدتيا.ق.طت هنلوصا كنبدلا ثابغ هيهلداعم ىيراقوب هداز ىضاق

 هدافا هللا: هبراشعا تاروسک هروک هتشیدلوا دحاو رطق فصن كنهربخا "هلداعم یلوصا
 3 نالوا ترابع ندشروصر شمل ديا

 سش + »۱۰۵۷۱۹ ۱۳۱ ۷۱۷ ۵۸۷ = سوس

 : لهدا قسطل هنسهددع "هلداعم

 هنلاثعا ۳ ی رلهناخ كليا ندلوص كمولعم ددع نانولو هدنسات فرط كنهلداعم الوا

 برضلادعب هلا ۳ و رب رحم هلع ی رادق» ۰,۰۳ نالوا لوا تمسق جراح .مهدیا ےس

 مض هيقاب ىرددع ۰,۰۰۰۰۲۷ نالوا یعکم كنوب هرکوص ندک دتیا حرط ندموسقم

 ج داخ و مسه همرزوا ۳ هنب ىلوا ع و ٠,١015698 نالوا لصاح هدلاح وب . ملهيليا

 حرط ندموسقم برضل ادم هلا ۳ و ؛ م هیلي مقرت هنلم یددع ۰,۰۰ نالوا تمسف

 كنيددع ۰,۰۲۵ ین كنعوم یناث تمسق جراخوب هلبالوا تمسقجراخ هرك وصندک دا

 gef ىع! ىلضف ی هدنش یعکم كئتيددع ٠,٠ نالوا لوا تمس# جراخ یا یمکم

 هلا ۳ هني یتسبنأث عومح ۰۰۰۱۷۱۱۲۱ نالوا لصاح اثاث . ملهيليا مخ هبقاب یددع
 یاصاح ۰,۰۰۰۹۴۳۷ مقرتلادعب هنیرپ یددع ۰,۰۰۵ نالوا ثاا تمسق جراخ و مش

 كئيددع ۰,۰۳۵ نالوا ىعومم تمسق جراخ يلوا جواو < )مدیا خرط ندم وسقم

 ی ددع ' ۰,۰۳۵ ) یل یتمکم كنعومجج رلتمسق جراخيل وا یا ندو قردلا یکم

 .ملهيليا مض هب یا یددع ۲ 04٩ نالوا یسهلضف هرک وص ندک دیا حرط

 رولوا ثاحهدیا ماود هناباسح هرزوا لاونم و و مش هليا ۳ هن هدىعبار عومج وب

 كل هج رد یباهدو هکزرولو ۰,۰۳۵۵۰۸۲ ۸۷۲۵۹۷ :قردلوا یو تمس جراخ لهسیا

 : هدىؤصن كنوب عئطلابو ندنرتو كسوق

 ۰۰۱۷۵۵۲۰۱۳۷۲۸۳ = ۲ تح

 . رد رابع ندئسيعسط پیچ

 : )هدا هصالح ی 4> ور ردو هنس اخ هسماخ

 هلا هیات تارودك هروک هنکیالدنا راءتعا ءزد 5 رطق فاصل ال وا



 هيقاب راث ۲ ۱۳۹
 سس

 صمد

AN TSN SWهنکیدادبا شرف س 03 ادو هکیدلرتسوک هلا  

 هروك

۳ 3 

gS EE 
 3۳ Sri < 6 .تچ ىو

3 2 1 ...۰ 
1 

 ْ هحینأپ دیا هداعا هنر هدنسهلداعم (۱) ییراقوو : رولوا لصاح

4 

 ا و 8 ات ۴

 تور سلع مو كح a و هی تا نم
2 

 : ايو
3 

٣ ê 

 توس ی یا نعال

 . رو ولوا لاصحتما

 رهبوق هنلحم یتسهشتس تمسق كنيرتو ء مو هللرطق فصن م هداز یضاق هتشيا

 2 نالوا لصاح

 ءرج ۱

Pa۳۲۹, ۰ ]۰ ۲۰ حج س ۰ < ۷  A, 0ار وک ۹, ,٦ E“, E 

 : نالوا كعد و هن ايو
 ینا عوفر عرفرح ءرح ۱ ح

 نب 6۱: (GEA, Vy AAO, A, E ڪٽڪ نسا

 كروديا قسطت ین وصا كار دلا ثابع هنس هل داوم

 ءرح :

 و 6, او ۳۹, ۳۳۲ 5 ,YA, Ya oY ۳۳ س 53

 اصحتسسا ىنبح ك_سوق كلهجرد رب ىناهجورب ف.صتتلاب هدیلو هکردشلو
 ل

 ءزج
 0 E E SEAT ۱۱ حا نح

 2ز كب غولوا دم نب دوم فورعم هلبمان ىلج مري ىديفخ كنيمور هداز یضاق
 هح هدهسلا شا رازكنت ىتاباسح كنم ور هداز یضاق هدحرش رب ىنيدلوا: شمزاي

 . [1] ردشمهللا جارختسا
€ 

 هنولوا تعحاص هليذ نوجا یاچ مريم ] ۰ لودما عرحصت و لمءلاروتسد ت ىلج مريم ]١[



 5*١ ینا بای

EET SOE هحلاک هنيدح ے و ناتولو هدنساب فرط كنهلداعم . ردشعا لوقو عضو قوهلوا 

 ۳ كرم دا لصو ید ىسهطش 7 هلمهطش مو هددو# ا كيوب

 برو 7 مو - "یهو

 مهى نرو
 : ايو

 2 ل دا ف ) م هو العب

 : هدندب و هکر دشلا عضو یتن
۲ 

 ب رو
 هست

 م هش

 : ايو
 وب تن ۴ بس

 #4 ب ہو الا مطب نیم بس

 كح چچ مدح ی و
 م ف ۲ هم

 , رون ولوا لاصحتسا

 ۱ هدنسهب وازلا تاق ثلثم هى > و طقف

 رو ۲ 701۳
AI Pa2.49 ۰.  

 : هسا رولو وف هنا هلقل وا

 و تنم ر
 ب ہر ب س مس خپ

 اف دف يا و ناب و >0
 0 ۲ هو

 : ايو
 و یی م

 ب رو ب س چ

 ۲ a? SMUT >> 7 رو
 م هو ۳ هم

 : هدمداروب هک رون ولو

 ی هدننب یرتو كسوق رب عناو هدهرناد وا هل رادق كندرئادرب اوعد ندا اطعا یبسنو [1] ۱

 رد واسم هډ سن ه ه راد رطق فصز هارو فصز و قدس هرو فصن كنممتم روک 1:سوق ءكلضف

 هداروا هددهنسا لكد دوجوم هدنسهس دنه سدیلقا هورغود ندورغود اوعد و اعقاو . ردساوعد _

 بن راد طی ہک هیطیحا هلا سر نیدلاتانغ مکهتن . ريليبهنواوا تا هلیسهاءا یوامد نانولو
 یج درد ] . ردشمایا ذاا ساسا یاوعدو نوجا نييعت یتمیق كنددع © یعی یتبس هرطق

 ..[ هنولوا تەحاص هنثحم هرئاد ريسكلت هدم الج

۲ 



 هیقاب راثآ ١ ع.

 5 تو تار ا سیا و (:۲ لكش) یک نیدلاثابغ هلن. یو رهداز ىذاق

 هدعلو شا ضرف ةىكيدلدبا مي بقت همسقیواسمچوا هدنرلهطق > بد كنو قردلا یسوق

 هلروصو هتشيا رز دشلا ۴ رس و هه < و تب 6 7 ری < و ج 6 7 تب « فال

۰ 5 ۱ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۳ 5 5 
 : اقفوت هسوملطب همدقم ندنعالضالاهمیراود 5 > ںی نالوا موسم ههراد لخاد

 ۳ عج هو ات قا و مهد ثا هلع ین يع ام تو
2 

 د :ايو
 اين ة اسمي <

 تی سس سس

 GI سس زاهد تح باق

 : یم هنسالوا
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 رولوا كج هاب دا ضرف كلدجرد 5 ىسوق و 7 تو یدمش . ردشعا رر ىتسانم

 " ترابع ندنرارتو كسوق كلهجرد رشيكيا هدىرلرتو و 7 « > ب « بدو عبطلاب هسبا
 هتل یرتو كسوقرب كلدجرد کیا هلو ىناوصا كسدلاثاسغ « هداز ىضاق ندنغجهلوا

 20 سل ريجلاب یسوق كله-جرد 5 نالوا مولعم ىرتو ىسورغود اهد و شالا قيبطت

 و كلهجرد ىبا هداز یضاق نوجا كنون .ردشملا لامعتسا هدنصوصخ كنا
 _ هليا س هدو هکردشعاضرف لوهح - ندنسنج یسازجا كرطق فصن - ىتميق كنيزتو

 : هسا رولوا كحلب دیا هداقا
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۳ r  يبحر 9يييييك كسوف كله>رد 5 یرو و مو عقاو هدهلداءموب هک و لات رون ول وا سرتسد هنسهلداعم 

 ۳ نالوا مولعم هسدنهلاب یرارتو ناد یک نیدلاتایغ یوب هدازیضاق هلتهجینردلوا یرتو
 : كرمدبا نيت هلسهطساو راسوق كلدجرد ۷ ٩۰

 ۱ ,١5 ٩ ؛4 ۰۷ هذ هو ۵۲۹,4۰ تح وقف

 1 ىثلث هس دنهلاب كمولءم سوق رب 4۶ دق نو.ضایر اريز ۰ ردیا دی أت شکعلاب لکد ۳ رج ی رلاعدا

 ۱ شلوا قفوم اكون ندلا ثايغ اعقاو . ردورغود كب وب هک یدبا رلشاوا لئاق هنغیدال وا نکم قلو

 هکردبا تائا هدو ةتشيا .٠ ردشاوا قفوم هلبا هلدامم رب ندهحرد ىحئجوا لكد هنسدنهلاب هدهسیا

 كنطرش « ندنتهح طوطخ » یراکدلنا عضو نوجا هواز تيثلثث كنامدق هدابو . ردلکد نکم

 [ 4 ول وا تءجا رص هل ذنوج ا هدازوخاق] هردذمامهالک ۲ رقم هداز یماقهد هو ندلاثارغ هن ییسانعء
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 یی دعت كنبمور هدار یخاق

 ءینو نوجا ىتيدلوب زجومكي ینسهلاسر كہلاراشم - ردفورعم هلسقل یعور هداز ىضاق
 یتسا رحا زرط هلساسا تروص ثل وصاو هدلاح تقیقح طقف نا حرش هجن ريع ىدنك

 [۱] .رد> ردم هدهلاسر رب لما «تطاقلاسر» یلیدعتو كنهداز یضاف .ردشم ر دشل هداس

 جارختساقةلاسر» : یمسا لصا هدهسیا ديقم هلیمات «بیا ةلاسر » هديو:ظلا هك هلاسرو [۱]

 هدكنهلاسر ود اعقاو . رد « ةتسدنه و ةساسح دعاوق ىلع ةسسؤم لامحالاب ةدحاو ةحرد بيج

 یلج مريم ندنناسانشتنمه یرصع یا د زاب هد4بيا قو تحارص رب راد هنفاؤم هدنسهحاسد

 ییا نقي د یان شمزإب کب عولا عرز هكتسوو,هداذ شاک ن دک دو ا ۱
 ركيددح هك هلاسر» هدنددص نييعت ىنبيح كسوق كلهجردرب هد>رشرب یهدنءان « لودجلا حیحصت و

 مريم هدكاناجردنم و هنسهعد «تسا هتک ول باب نرد یور هداز یضاق «همالع ققحم هنیک نسا

 هذاز یضاق لا یو. ندلاحالص ناو« كنهدوک ذم *هلاسر هروک هنسهغا قفاوت هننادافا كنيبلج

 :ردشعا لاقم طب ینا هجور یور هداز یضاق هدهلاسرو . ردشما!اق هببش هنفیدلوا یور۰

 + ردروپشم هایبقل یشاکلا نيدلاثايغ هك دومسم نب دیشچ « یدیحو كننامؤ «مزعا ردارب »
 هجارختسا ىنييج ك_-سوق كله>رد رب هلبا لامعا یضعب سسوم هترزوا هباسح و هیسدنه دعاوق

 یدصقم رب هلو و ىيدلك تفرعم بابرا هعاضب بحاص قوج رب ردق هنامز وب . یدلوا قفوم
 یر سه زکلای . یدا شمامهلوا قفوم هلح یهلئسس و هلیقح یر چیه هدلاح یفیدثلاج همانا

 یحاص ىطسحم هلجزا] ىرليضعب یتحو شقاثبشت هبي هيبيرقش قرط ىضعب نوجا ىلاصحتسا كنون
 [ هسدنهلاب ] ندنتهح طوطخ هدنصوصخ نييعت ی رب و كنثلث كسوق نالوا م ولعم یربو [ سویملطب

 كين ع زاجما ییدلبا رايتخا هدنسهدافا .؛كنيدلا ثايغ بانج قمل آ .ردشیلیا رک ذ ینیدالوا قيرطرب

 نددنغیدلوا شلیا ددست و ديقفل هلماف یمهف قيرط تافرضت ییدا ارجا و شمع یزاغلا
 كضماوغ ییدتیا رتسو ىئريسفن كداوم ییدلیارک ذ كميااراشم نوجا ممت یدناوف هوخالابسحم

 هدنروصر یالوق یمیهفن هناوخاو هدبسانهزرطرب هنیرزوا كنون هتشيا .مدلیا دع ندهبيجو ىنفشك

 ٠ ةياعر همالک بیئر و ماه حیضوت و « لیصفت ىنقيرط یلاصحتسا كنبيج كسوق كلهجرو رب
 ًانيع هدینمالک كفلؤم هرکوص ندنوب .مدروکبسان+ یکعالبوطت حب ردق هب هجولوالصاح دصقم ات

PEمدلبا ناب هدیرلنالاق قاب ندداوم یبدلیا تراشا هلبا  » . 

 كنهيئاثوو نیسدنهم  ىاند-ق لوصاینیدلوا شلو كنيدلاتايغ هك م هديا هوالع زب هد ینساروش
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 5 . رولوا ترابع ند

 یتمق كنلوهحم س لوصا ىنتيدلوا شاو كنيدلاثايغ هک یلشالک | ندناحاضبا وش

 هد ودح ی هدوراقو ,ردلوصا رب دعاسم هرقل هنسهبققح تميق هم یيدلشسا

 Oi ون رارادقمنالبزاب هنسالابكودح و نانولواجا رختسا هر روا هندن تار وک

 هسا یمن ره تمش كل وه نالوا بولطم ۰ ردرالکد یر هقشاب ندب راّتمس# ج راخ

 . ردیواسم هنعومت لرلو

 هنیرزوا ییاسح كنافولاوا یبرالودج لظ و بيج یررصاعم و ناحرلاوبا هتشيا

 اقفوتهلوصاوب یلالظا و بویج لوادج هدك, غولوا و نیدلا ثابغ یک یرلکدلیا سیسأت

 رالودج ردف هنامز وا یتح .ردراشألا انتبأ هنیرزوا یتمیق كن ۲ بيج نایدیا جارختسا
 ۸م.ز لیمکت ردیاقاخ جز نيدلا تایغ هدااح ییدلدیا مظنت هلبا هلصاف هقيقد رمشب نوا

 هب ردق هبهجرد شب قرق هلا سج لودج رب شلدبا باسح هققدب هققد هیاخلیا

 : ردشلا١ جرد لظ لودج ر نم روا مظنت هققدب هقیفد

 نب دم نب دوم فورعم هل مان یلچ مريم ندننیمجنم یر رصع یجنوا قا
 : یتیدلوا شلو هدباسح رب ىتيدلوا شعاي سقم یلوصا كنافولاوا یعور هداز یضاق

 روح °

 6 ثلا e, WV, E AE ۱ و

 قرف ندتمق نانولوا جارختسا هدیراقوب قیفوت هنیدلا ثابغ هسندهنره ىتتمبق
 [۱] ۰ ردشمهمردتسا

 ]١[ لودجلا حيحصتو لسلاروتسد - يلچ مريم .
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 . ردي رابع ندنسهس رقت تمسقیجنکیا كل وهم س یعوج بم خمس عب هدهدارو هک رولوا

 نوجا بير#ت هیهیقبقح تمبق هدایز اهد ینسهیرقتتمیق مب + ب كنلوهحم س كلذك
 : نلك مزال ىمض هنیرزوا هبیرقت تمیوب

 .(بس س) 7
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 : نالوا لصاح لعضو مب ل ت = س نوجا ناش هو يف ی یک
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 نالاق قابو ب تمسق جراخ نانولوب هدمیسش وب . هديا مس هنیددع و یتروص

 : هدلاح وب ۰ نوسنولوا هدافا هلا 4 هدرادم
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 ۱ : عبطلاب ندنغج هلو ا
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 . رونولوب

 کدولوا یببرق تميق یجنچوا كناوهج س هدىومج عب + مب + ب وہ
 : هنيرزوا نوجا یسالوا ىواسم هئسهيقيقح تەق

 ب میس + <
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 : نالوا قجهنولوب هسا رولوا كج هاب دیا ماود هرزوا لاونم و هتشيا

RSيري  a ES ESE۲ سس  

 : اطخ نایدیا زوج نوجا ىسهيبيرقن تمبق



 هيقاب ا ۱۳ ۰

 نالوا بولطم لح هحنلک هنسهرظف كنهبرق لوصا نانولو ندنفرط نیدلاثاغ

 ین هلداعم هلا هجرد
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O:س هدلاح ییادا وا رادقمر رغصا نددحاو ی وهم وع هک زدعسط ۰ )هديا ۱۳  

 كل وهم س «كنسهوالع هنمولعمدح كيو ندنفح هل وا رغص اهدایزاهدنددخاو یرادقم

 مسق هنلاثما ی ىرددع م هدلاحوب .زامهلوایریثأت هنیرزوایراقر كليا كنسهیددع تمیق

 ماود - ردف ههداررب قحهبالوانود ندنسه ص ش رادقم نالاق قاب - همسهشو و ؟ هديا

 :هسارولوا كج هلی دنا هدافا هللا 7 هد نالاق ابو ب ,OER جراخ ناولو , لایا

a fe Bed lea 
 ندنغ>هلوا

 00 GR دا

 ندنس هش رق تدق ىجن رب كن رادقم س لوا تمس ج راخ ىنعي یرادقم ب هک رون ولو

 . ردلكد یشر, هقشاب

 یتمیق مس وب نوجا قاوب ینسهیقیقحتمیق كنلوهجم س هرزواىنجهليشالك | ندنوب
 : ۱ شد

 س هدءدافا و طقف . ردبا باحما كما مك ی رادقم PR هحاجوم (۲) هسرزوا

 : هرزوا قلوا یس*. رقت تمىق ی رب كتسهدافا س بع 7 ندنغدلوا لخاد ىلوهحب

 ب ام 7

 : مەديا مس هنس رز وا یددع مو هلا لوف ین :يودافأ

 ۳۹ ول .٠ نر ۲ هد ابو ب تي ج راخ ناولو لدم سقت یجنکیا و
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 ىعومم كرلتمسق جراخ نانلق لاصحتسا كرلیدیا ماود هرزوا لاونم و هتشيا

 : نيكد هيهرشاء كنلوهجم س هسیا رولوا قجدنلا
 ءزج

 ار ۰٣ ٤ر ٤ار اا ر ا٤ کک ۱١ ٣ر اار ۳ =ک ١ بح

 هزوك هنکیدادیا راشعا دحاو هرئاد رطق فصن هشتس ةدافاوب . رونولوا لاصحتسا
 : هحیلیدبا ليوحت هيهيراشعا ر

 هرءزال ۵۲ £ 4۳۷ ۲۸۳ ۵۷۱ حا بح

 .ردنزابع ندنسهيقيقح تمبق ردق هنسهناخ راشعا زکس نوا كن ١ بح هدوب هک روئول
۹ 



 . هيفاب 'راثك ۱۸

 ماود ی هجور, ؛ هم نا و ندقدنولرا راضقتسا لودح هلروص و همشبا

 ۱ ۱ ۱ ۱ ردا

 هحرد ١ نالوا تمسف جراح ميسقتلاب هنس رزوا یدد_ع 0 ىع وذ م ۶۷ الوا ۱

 هدوا هلغل و ع ود م ۲ هدرسک نالاق یاب ندمسش و شازاپ هنف رط تس وا ڭا وتس یجنکیا

 ندنشدلوا هحرد ۱ هس یمکم كتمسق جراخ ىج ر وب ردشل دا رب رحم هن وتس یح رب هلل.ةمع

 لصاح هل روصو هک رد شع ول وا مض هب هج رد نالاق یاب ندمسهو هنسهاخ هحرد رادقموب

 عوف جرد
 . ردنرابع ندلوا عو# 3 ۷ نالوا

 هقرقد

 نوتسیجچوا ؟ نالوا تمسف 5 جراخ ميسقتلاب هسرزوا 46ه هنن لوا عوج و امت

 عو ع هح رد

 یجنکیاو ر هاا  .زدشلدنآ رب رح هل .امع هد + ۷ نالاق یاب و مقر هن رزوا

 بق ,جراخ یجنرب و ٠١ ۳ نكي كا 3 ر ۲ ینب یوم كراتمسق جراخ

 هقرقد

 هلغللوا 1 ۱۳۰ ۳ لصف قەد د راد و ندنش دلوا هح رد | هج هداس هد شکم

 یجنکیا و ميكر همه رص رابتعا ند وتس هناخ ىحاجوأ نالوا ىسهناخ هقفد رادقم وب

 هد و هک ردشع ولوارب رحم هنآ لصاف طخ رب یع وم لر هلی دیا مج هليارادقمن الاق یاب ندمسه

 هثلا هعبار  هسماخ

 . ردنرابع ندنسنات عوم ۷ 36

 همان 2٩ نالوا تمسق جراخ قرهنولوا سقت هنرزوا 49 هنس هدا عو# و ۳19

 ىجن رب و شاديا رر هني رل هن اخ انا درك نالو ندم-# و مقر هنس الاب كى وئس ی درد

 ندو قرەللا یمکم 00 9 31 یل كع و راتمسق جراخ یجنچ وا « یحن یا

 هحرد 1 > رد

 ١5 ۱۲, مل نالوا ی ۹ ۱۰۲ ینب كنعو# رانمسقج اخ یجاکیاو ىجحنرب

 هللروص وب هک ردشع ولوا م هسرز وا رسک نالاق ندمت یجن> وا یسفاشم لب ریل ا دعب

 3 اا لا . ردنرابع ندا عومج یرادقم YY ناولو



 7 ت حا

 ۱ فا باب 5

 نوجا لاصحتسا ین رم رذج كنهلداعم و نالوا نددجرد نجوا نیدلاثاع

 : رونولوا حاضبا ىلا هجورب هدوا هکردشاو قيرط رب

 ؛شّعیا مس هنلاثما كنل وهم س ی رلژر هناخ كلا كمولعم دح الوا هللا اموم

 .ردشملا لوق هرزوا قلوا یسهسیرقت تمق یحرب كنلوهحم س ىتمسق ج راخ ناتولوو

 نالاق قاب هنسهناشیسهناخ قرهلآ ینعکم كتمسق جراخ یجنرب نانولوب هلتروص وب اات

 ین رافر كليا كلوا عو وب . رد-شمریو ینمان لوا عومج اكوب كرهديا عمج هليا رادقم

 مذ هلوا تمسق جراخ یتمسق جراخ ینکیا ىتيدلوبو مسقت هنلاثما كنلوهجم س راركت

 تميق یجنکیا كلت وهجم س هروك هہلااموم ىعومم تمسق جراخ ییا وہ هک ردنشلبا
 . رولوا ترابع ندنسهس رقت

 نالوا ندنبمکم تمسق جراخیحنرب قرهلآ ینیمکم كنعوم تمسق جراخییاوب ما

 عومجییدلیا لاصحتسا هللروصوبو شما عم هليا قاب نالق ندمیسق یجنکیا یتسهلضف
 تمسق جراخ نانولوب ندمیسق ویو ميسقت هنلاثءا كنلوهجم س هني ی راشر كليا كنا

 كناوهجم س هروك ههلااموم هدمض لصاح وب هكردشللا مض هرلتمسق جراخ ىكلوا ىثلاث

 . رولوا ىسهسرقت تميق نجوا

 تمسفجراخ كلوا کیا ندنوب قردلا یبمکم كنعوحم تمسق جراخ کل وا جوا ًاعبار

 عوض ین دلو و شم امض * یابنالاق ندمت یحاحوا ی رطلصاحو حرط یکم كنعوم

 ندرامسش ییدلیا ارجا هرزوالاونمو هتشبا . ردشلامسه هنلاثما كناوهم س هني یا

 لوبق هدزوا قلوا یهر مت كل وهم س یوم كراتمسف ج راخ نالوا لصاح

 قجهولوا لاصحتسا هسا رولوا كج هل روئوک هب یرلیا هبت هن ىلع میت هک ردشعا

 برش 4:سهيقيق> تميق كلوهحم س ىنعي هيهباف هخردوا هدكنعومم راتمسف جراخ

 ندهن فلت نوا قسطت هيهلداعم ییراقو یهدعاق وب . ردزسههبش يجدیا

 میسر لودج رب یوا یهیدو نوت نوكيا یسامامشیراق هنب رکیدکی كئاروس نالوا

 : ی یولعم ددع یهدهلداعم هنسالاب و هنلخاد كاودحو و شالا

 عوفره هجرد

Ny ۰۹:۰۸, ۷۹ ۳ ۳۷ OT 

 كنلوهجم س نالوا هيلع موسقم یک یفیدلوا موسقم ددعوب . رد تمنا مقرت یتاروسک

 .ردشألا ریرح ههناخ كلياو هرز كلودج هدیددع 4۵ ینعب یلاثما



 هيقاي را ۱۳۹

o ۲۸ 44 ۷۳2 5 ¥ 9 ۰۸  ّ. 

 : عبطلاب [*] ندنغيدنولوب

 7 ۰۸ ۲۵ نم ۵۹ ۳۶ ۲۸,۱۵, ۲۸ = ۳ تح

 ˆ ء ردشلآ قرهلوا هللا
 : یسهلداعم كئيدلاثا.غ هدلاح ود

 E AR بد و
GP CG e 1۰۲۳  

 +: ل ل ل ۳ ۳۹ ۳ ۸ ۳ ١

 هنغح هل وا لا ع هرو PT ۳ ىعل 4 لوا عوف صم 2 ی "و كر طو ف فا ابو

 |< = = س ><

 ىلاهجورب هد یفرط رکید هلة هج ینج هل وا عود ددع ۵ لرل "۲۰ >< 6۵ 1 رظن

 : ردنا دخا ىلكش

 نم و يكول .A 5 عوفرم
 س دان سا ۲۷۷ | = سام م
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| 
060 =: (°) 

 دحاو es ايو غ غرد 5و ی) هنکح هاب دیا راشعا دحاو رطق ف صز ەدە ربخا ”لداعمو

 1 و هروک هنکیدادیا ض رف

 شد ۰۷۸۵۰۱۳۵۳۵۳۹۰۵۰۰ = س 0

 3 رول وا باقم ةيلكش

 « س كنه ١ موس مم هب ه راد لخاد هروک هتغیدب ولوازآ دعا ءز> ۰ هر اد رطق نيدلا ثابغ 1

 [ سم ملض] كلهحردالاب هدعبو ؛ شمت |باسح ةسدن هل اب ىع رل علص كم ام ثلثه ءرسقعم « عب سمح ا

 یر وكس وق كل هجرد ۱۲ = ۷۲-۷۰ هليرارتو نالوا مولءم كراسوق کال [س دىم علض] °۰ هلا

 و ندوب ًاقيفوت هروتسد ندبا اطعا ىنرتو كنهصن كسوق رب نالوا مولعم یر و تیاهنو ؛ شلو

 ۱ . ردشملیا جارختسا ین رو كسوق یالهحرد



 ۱ یا باب

 ما جو + زوم نما ین رت 4 7-7 4 ؟ی ۴

 .ردشملوا سرتسد هنسلداعم

 ندنغح هل وا س# س هل هسیارولواكج هل رتسوک هلا ئ ی رطق ف صز ی م هدهلداعم وب

 ۱ +: هدهل داعم

 : ايو

0 
0 

  RAGEا

 نهنکیدسا رامتعا قرح ۰ ی رطق فن ” ندلا ثابع طو .رولوا شملدیا عضو هنلكش

 : یهلداعم وب هيلااموم

 : دوخايو

 سد ۳ بح ٩۰ > ۱۵ = ساو <>< 6

 رطق فص «كسوف كلاجرد یئ | یلاثما ۳ بح یهدهربخا "هلداعم .[*] ردشمزاي هدنلکش

 هدی ر وكاس وق كلج رد ىتلاو ندنش دلوایواسم هنفصن كسر و «ندنسشح یازج اهر اد

 : باسحلاب ندلاثاش

 ؛ هروک هنفیدنول وا برض هليا ۽ نيفرطو هنکیدلدا رابتع ۱ دحاو رطق فن 3

 شو بت ملا ند حا ی

 0 م د 0
 ۱ مح ات ا 7 ا

0 0 ۳ 0 
 ٠ هدي ع ب 4 بح « جج و  نحااا لح

 : هدول هکر ولول و

 تب اونا 6 بع نا نوع جا نی ۳ نفخ

 . ردلکد یر هقشاب ندن.دص وهخ لاح رب كنيروت-د



 هيقاب رانآ ١4

 (ھ طو د7 ) >< مه ط = صام >< ط ہو

 ۲ يحي چک د مت كك

 ۵ لم سو ل٣ حک هذ = طرق

 4تا هدنسهب وازلا ملاَق ثلثم طه رو و ین> هل وا

 : هلتهج ینحهنولو

 ھل >< ۲

 : ی الود ندنرلهبوا لا م اق 0 هو ط ¢ ص هم م ندف رط رکید : ردشلا لاصحیتسا

۳ ۲ 
 دو ٠

 ۸ د
 0 بش تین

 م د سه و( د و )= (م زن سوم دا ) ۲ = صم
 : هدودنسهي وازلا متاق ثاذم ى ص م و هئساملوا

 : ايو

 : مشولاب هنحم هدنروتسد (4) هدیراقوپ ینبم هنسام ولو



 ۷۳۴ ۱ یا بأي ف یت غ

 3 مله دیا سرت ین رارتو حو عج ص 2ص 3: 5اد طيح كوحوك هدر یدمش

 و > بو موس ىمهنا>اد هرادفصا كوبون یعالضالاهعنراوذ ح ص و هن نالوا لصاح

 : هحبجوم (۱) ندنفجهلوا هباشم هنعالضالاهمبراوذ

 ۹9 بو + ج حص = صو = ھ ہو
 : عبطلابو

 ع هاج وم سويملطن همدم هدنعالضالاهمل را وذ ۳+ لر ۵# هم 3 یدعا 8 رولوا

 م ح دک صو کچ ی صو لع حج صا دو

 : هحنساضتقم (۳) و (۲) دوخايو
 . ۸ و س

 صو = حو >< ۵ و + و رو
 . ريليديا لاصحتسا ۱

 5 جت تو نانلا یواسم هنيركيدكي هدنرزوا هرادطح ف هذ لو و هتشزا

 قراغصت كنبرارتو كرلنوب هسیا رولوا كج هلبدیا ضرف كلهجرد رشکیا یراسو

 تایم ندنتج4وا كعد ىج كسوف كلةجرد رب [ ندنسذج یسازجا كرطق فعل ]

5-5 

 : هربخا

 سرو. نو > ی + ۱ بن

 جوا ايو هنفصأت كنيرتو كسوف كلهحرد 5 هم اس ود هد یر و 2 ايو

 : ندننجهولو ىواسم هنج كسوق

 و

 ویک ۷ × ا٣ بح + ١ لد

 . رولوا لصاح یر وتسد

 لوهح نيدلا ثابغ ین » هلغلوا ییج كسوق كلهجردر, ىش نالوا بولطم ىنيعت
 ىبهريخا "هلداعم كرودبا ضرف

 (ع) ضو سد<۷ بح + "س

 هرینص هرئاد نوجما لاصحتسا ىتتميق رب ندنسنج لوهح كن نرو و شا عضو هناکش ر
 : هک هاب وش .ردشلآ هراتعا رظن یررطق ك ھ «هلایرو صد ندياعطق ین رکیدکیهدناخاد ١



 هيقاي راثآ ۱۳۲

 مند اهد هرئاد طي فص رب ركيد هدزوا قلوا نطق یرطق فصت ةف م ابا
 ح «ص ۵ هريظن ريظأ ی رارتو ویو « و « نرو هز اد طرح فصا لوح وک و ملودی

 یواسم هت ركب دك یرلسوف GERI هکهدروص رب . ردیا عطف ندب رل هطش

 حض « صو و مو هد الود ندنراکدلیا هح اسم ی هبطبح ةيواز ىنيع هليرافصت یک ینیدلوا

 ؛ هلرخا ریست . رولوا یواسم هنن رکیدکی هدیرارتو كرلنوب نيرباسو هنیر رب هدیرلسوف

 ح ص = صو = و رو

 ۱ كنوراد طع كوس واد طع فصا عبو و هاب ندن وت ۰ ربلك مزال قلوا

 ۱ . ردا فص هدیرارتو هلبخاب نانولوا مسر ندنسهطق ہی

 C٤ ۳ ( . رولوا

 لصاح هسارونولوا لصو ی ىمهطقت ب هل زک ص 0 كنه راد فصت گو وب یدعا

 هدوک ذم راو هدنسهطت فصانم ص كنبرتو > هو یرطق فصا ايو یطخ ب م نالوا

 فصتتم ھ كنسوق صو هلبزک ك كنهرئاد فصن ك وج وكن دف رط رکید یکی نج هلوا دوم

 دوم هدنسهطفف فصنم ط هسرتو ص هو هدیرطق فصن ھ ل لوصوم هش یسهطش

 كرل واز 5 هم. « ص هو ت كلذولع ءانب .رولوا یزاوم هنیرطق فصن ت م و

 ناولو هر اشم هنن ركيدكي یالود ندننازاوم كن راطخ تن م « ۵ ك و ناتا

 : هدنرلهيوازلامئاق ثلثه ل ص هو ء ی ط رو « ت ص هو « ۵ ط هو

 cC 1 نأ SKS ۱ خا || و می

( 9 || 8 
 .رونولوب
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 یە اثم لوادج ككب عولوا

 یماع قب رط كيان دنا هدرك خب رصت [كحهمشوو

 دناهدرکتایح و؛دنا هتفاین ]١[ نآ جارختساب

 هللا تبا:هبامو .دنا هدروآا تسدب بیرقتات

 دح ىلعو مدش مهلم یاهرب قب رطإ هذمو

 نبا ىنا-ه رب بيج نابو متخادر ناو

 «عدرک لمع لرد

 ك غ ولورا

 ناب ولوا نيعت هلا هی ره لوصا ر فرص ردق هنامز ید م د شم نیدلاثابغ

 كنهياثلثم لوادجو شعا باسح هلشرط ريجو هسدنه ینج كسوق كلەجرد رب

 «بيحلاو رتولاةلاسر» ىناسح لوصا وب كوملااموم . ردشألا طبر هنيتم ساسا رب ىنميظنت

 . [۲] رديا ليكشت ىنعوضوم كنسهلاسر هرابعلا ف نع نالوا فورعم هليمان

 لخاد یر كنو هک ردشغعا انيا هنرزوا همدقم کیا یساعدم نون و نیدلاثاع

 كنعومش ىرابرمذ لصاح یراءلض لباقم كعالضالاهمراود لکش رب موسرم ههراد

 کیا ندیا عطاقت هدهراد لخاد هدیرکید « یسالوا یواسم هنبرض لصاح یرارطق

 یس رب ندراهمدقمو .ردساعولوب یواسم هنبرکیدکیكنب رابرضلصاح یرامسق كرتو
 «ىلطس<#ةمدقم »اكون نیدلاثایغندنکیدتنالامعتسا هدنسالوا هلاقم كنسطسحم «سوسلطب

 ندنفبدنولو دوجوم هدنلوصالا باتك كسدبلقا هدىركيد « « سوءماطب همدم » ايو

 .ردشمريو ینا « سدیلقا 4:دقم » ايو « لوصا همدقم » هداکوا

 هنیدزوا یرطق هم هم رب نييمتلا ىلعال ( 4۱ لکش ) الوا ًاقيفوت هنیدلاثایغ یدمش
 هن ركيدكي ًارامتعا ندنسهطق هو هد رزوا كنون هليامسر ینسه راد ط.حم فصن ء0

 و هن © ۶7(70( 7 نا« ت هو و عطف ی رل سوو و 7 «7۶ ب « ت هو یواسم

 . ملهيليا لصو یرارتو

 . هجرد كي بيج ]۱]
 رولاةمولملا سوفلاثلثل امهجارختساىف بيجلاو رتولاةلاسر » : یمسا لصا كنهلاسر وب [۲]

 . ردروطسم هدننونظلا فک كنيبلج بتاك هروك ذم “لاسر . رد « بيجلاو



 هبقاب راثآ ۱ ۱ ۱۷۰

 هرج 0 / / ا

 هو ی افا كيش نعل جت 01

 E A, o 9 د 5 ,٦) E ۱5 ) بح 3 فوه

 011 245 ۵۱ ص عد ی و - نع
E 7 34 ۵ ۰  ERمود  o O 

 )۲( ۱ FUE ۲ ۰۵۰ ۵۰ صع ۲+ یه و

 : هحنحوم (۲) و (۱) ندنفحهولوت

 ءرح 0

 ۲ ۰۲ 2۰ AE تح
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N 8 ۹ ر 2 اج ٩ 

 : لضف بسلا هاف ییاو نيراسو

 و

 ٠ مهم هد هه 55 أ
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۳ ۳ ۳ ۳ 

 : یصا و

 ةر

 ٠ هه هه هه ۲۳۲ ۲۵ )+
 4 ۶ ۳ ۳ و و

 : هجن ولوا مض هالفس ٌةياغ ايو ح رط ندابلع باف توافت رادقم و کرولوا
 رج 0

  ۳ e LE aر ۹ ۷

 هروك هنغيدلوا دحاو رطق فصن ايو ١
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 ه,۰۱۷ ۵۲ 2۰1 حا بح ۱
 رون ول را نا ووا



 : ايو

 6 ۲ بح كول ل ىو

 | عوج نال والصاح هڪ ولوا مح ىرادقم ل ۵ ۲ هنن رادقم ی س اب و .ی ۳ هلع ءانبو

 . رولوا مظعا ند ف ل ىلوالاقيرطبو ند نم ۾ + ی وه

 : كلذك
 د آتی

Eنع  aSص  

 بو 2 و یکویوب كا هدكنوب هکرولوا شادیا ميسقت همسق یواسم ريغ جوا هد یلضافت
 : هدلاح و . رد عاط کوجوک كاو س ص

 : ايو

 ضع < كلو

 نرانو

 ض ع + یو < كود یو
 : ايو

 6 ۲ بح > ف وه + ص عج
 . رولوا

 وز هک دم ندقدنولوب الفس هیاخ هدر و الع هیاخر نوجا ۱ ته هتشنا

 : رار هنولوا ماود هباسو

 رج

 ۰ ۵۸ ۵۵ ۰۷ هذ ۰۱ ح (۵1 ۱9 ) بح = یه

 ۰ 4۷ ۰۷ ۲۱ ۰۵۹ ۳۰ حج (40 ) بح = ی دا

 ۰ ۱۱ :5 45 ۳۱ لوک یو ی ۵

 . ۶۳۲ oo o سس ۳۰ = كه ۲ و

 ( VAYE ۳۲۰۳۱ كورد + یو و



 هيقاب راثثآ ١4

 باسح ىلىج كسوق ثال هج ردرب هرک وص ندک در دتا تباصا ىواسم هد زا رب هدر وص

 0 ردشعا

 : ارامتعا ندنس هطق ب هدنرزوآ تار طرح رب ) ٤۰ لكش وا 4 هک هليوش

 نيم تب اح 20 ححاوش م

 2 ١ 2 / 4 ےس

 اب یک 7 حج م5 ۷6 حت ی
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 یک EN | LR" / مس

EAS hS ۳مپ 0 ۷  

 ۶ ا مح
 1 ا ( دج نابل جاح مو

ERT: 3 
 بعز 5 5

 : / رس

E e a Aل  HN ONEبا  
 مه اش ہط اك ریه ۴ ۱۹

 ( ۰ لكش ) ۱ . رولوا

 ص 2۵ و ل« ىررلسوق ع م « رھ وب ناولو ىواسم هنيركيدكي هتشپ را رای وك دعا
 یر ض ندرامسف و هدلاح ول ۰ ەد ضرف:شلدا مه هيف واتس ر> وا هلي رله

 : ندنغ>هلوا سوقرب كلەجرد لج

 ETN را د
 =(-- )+( ١) = ج نس م دل ۴

۱۹ 

 .رول واترابع ندسح نالوا بواط»٠ هد یعخ طم نالوا ىيج كنو نراسو ؛ رول وو

 مه ع هل نا رطق 15 ند: سه م < ندنرلدطشت تامسه هرز وا ىكيدلو روك هدلکش ىدمش

 : هسا رولوا كجهل دیا ليزنت دوم رر, هنيرزوا ىطخ

 ۳۴ : دا مه نسب یی

 دن رکیدکی «هدنرزوا یطخ ی ص هحیرجوم یساوعد نرطسلانبام ليدعت « لضاف
 ءرد س ه یکوجوک كاو مس ك یوبوب كا كنوب هکرونولوپ شلدیامسق همسق جوا توافتم
 ۳ هدلاح و

 ك ه + دن
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 : و شعا

 ءزچ

 : ا 2 ١ 0 8 9 56 تک

 ۰ ردشلو

 0 مس

٩ tbهدعب و كن ع ۳۰ نالوا نصت هلیسهطساو یعولعم بيج كسوف كلهجرد  
 O س 2 0 ۳

 : كل ۷ ۹ نانولو ییصا هدكنو تیام و كن ۲ ۹ نالوا ىنصن كنوب

 ءرح 0 - ب

 ١ ۳ ۹ یاب ی =0 4 را ) بچ

 ۰ ردش۱ جارختسا یاىج

 هرک وص اهدو ۳ fo هدعا و ك ۷ ۳ لمس هطسا و ییج كن هحرد ۱ ًاعبار

 : تناهنو ینج كن or سس.“
 ءزج

ONO, 1 ۹۱ E SOD 65ب  

 : بيرق هبهجردر هتشيا
 0 / توت

= =( 
1 1 
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 [ | + كاا ۷ ۱۳۰ = هه

 : هد ضاق یکه دن راس كسوف جواو و ندقدلو ىن.ج كسوف جوا یک

 7۳ : 2 جو یا
 )=( )+ -(=)- = 0, ۵ دن هل
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 سس 0
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 ردشعما نايعت ی راتمسق ۳ ۱

 ینیج كنلضاه ابو عومج كسوف کیا نالوا مولعم یرابیج مام و یرلبیج ابا

 هلا روند ندا اطعا :

 ءزح °

 ۲ ۰۸ 54 ۳ جماح >(۱8 — ۱۸) بح 2 0 5

 ۰ ردشعا باح ی رادقم

 ن رطسلا نيام ليدعت جيراقو هداك هليمعل ىاىج كسوف فال هج رد 9 لصا

 هلل رکیدکی یرللصاه و برق هرن ص نكمي هب هو رد رز نوجا ثملس هديا لاما ۳

 هل.-هط-او یبج كنهج رد ۳ الوا ندننکیدتیا اضقا كما نیست ینبج كسوف جوا یواسم

 "6۹۰ ) یعومت یبصیبج مام هلبایمبرع ې ج كسوقرب هجنپجوم هيشاسا بسانم ىجنرب [۱]
 لاصح-مسا قدح ماع كسوق نالوا مولعم ی.>ج ندب و ندنهب دل را یاواتتیم معا سمع رطق فصا ی۶



 ۱۱۰ اث باب

 ناو ۲ هقيقلاف .ردن راقمهتقيةح هدايز اهد 6 سل هنتمیق نان ول وت لمعتسم هدننامز

 یورو ۳۱, 74 ىبج كنه جرد فمن هدرالودج ییدلبا لامعتسا كنيناتب كرکو

 . رم نديكيأ هدن ولیم نوا یمهلضف ندنسهمققح تمق كرادقم و هكردررحم

 هننامز كدیشح نیدلاثایغ نانولوب تایحرب هدنسادتبا یرج رصع یحنزوقط هتشيا
 شلدیا سسأت هنیرزوا یاسحو كنافولاوبا هيتاثلثم لوادج نالوا لوادتم هدقرش ردق

 ٠ [1] یدیا

 یناسح تروص « هدنتاهن كنساخ باب كنسهلاقم یحرب كنسطسحماباتک افولاوبا

 هک ردشمزاي هدىتتميق كنييج كسوق كلهجرد رب هیورغود ندوغود نیزسکعا هارا
 ۱ : هدوک ذه تمق

 ءزج

 7 ۳ ۹ ديف ۱۷۸۳۵ 9 ۲ ا

 ورغود تمق وش نالوا ررحم هدهخسن نایولو هدنسام ةناخشک سراب هک وب لاح

 هنفيدلواش مل ريتك هعوقو ندنفرط هسمک نازاي یهدوک ذم هخسن اطخوب هيفام عم ؛ ردلکد

 . زدم ولعم هج همق رش نوصضایر هحیش یشدلوا شلو كن ولا وا نوح . ردقوب همش

 : [۲] هجنلك هنباسح تروص كن ۷ بح

 ۰۹۰ ۱۲۰ ۱۷۰ نانولواربست [۳] ران وا تاهما هديمالوا افولاوبا نوحما كلوب

 یسازجا كرطق فصن « هلشرط هسدنه یرارتو كراسوق كل ۳۲ ۸:6 ۰۰ ۷۲۷

 ی.راسج كراسوق یا هجور فصتلاب یرارادقم ینیدلوو شا باسح «ندنسنج
 1 ردشلا لاصحتسا

 هي ۳۰ بح ییدلوا شاو هلتروصو كييلااموم نویضایر ناک هرکوص ندافولاوا تح 1
 تاعلاطم نالوا داع اکو كرك نيت تروص و كرك هکر درشمایا نیمآ یتمیق كنددع ۳ ا

 5 ردكح هلي ديا رک ذ ه دنشحم «هرئاد ريثكت» كلم دلح نالوا ثحاب ندناطورخحو هسدنه هدیرلتا

 . یاخلیا جز لیمکت ردیاقاخ جز - دیشج نیدلاثایغ [۲]

 [رسک الب] هلیسازجا كرطق امام" ككرلنو یمهملند زاتوا تاهما هنرارنو دراسوف و [۳]

 كنب رەتى ء2 ج مد و 9 te ع ادا عاب .ردينبم هنیرلاعولوا ريدقت

 ىمدنه قيرط رب نوا نيبعت دا كنيرلمسق ج ۰ م كنهرئاد طرحم .ردئرابع ندنرلرتو



 هتقأي 5 ۱ 54

 هب یراشعا تاروسك كنهنیتس تارو_ك هنيديقتت وش كمرتح دقنم فسأتلا عم
 باما كملوس ىزمغيدلوا هدت روح ققاب هليرظن هيباسح ةسراممرب شلای راد هنليوحن
 قروبك نکرذبا باسح یبج كسوف قل هقفد ۳۰ الاب هجورب افولاوا الوا ٠ رديا

 مدناباسح هکنوح . ردشعاب هلس هلضت ندنهوزل یو هسا شم ورو ردق هنسهناخ هسماخ

 یسهمنا فقوت هدنسهناخ هسا كنافولاوا « رظن فرص ندوهس نالوا شلک هعوقو
 كتهسرف لوصا کیدلیا لامعتسا سکعلاب لکدندنسام ولو بيرق هرفص كنسهناغ هسداس
 . ردن دنسهام هل وا لمحتم کمک هیرلبا ردق و

 تاروسک «یدیاهساوا شما ماود هلبا رارکت اهدرب ىلاسح تروصو افولاونا اعقاو

 ندنسهناخ هعبار ىتحو هسماخ طقف 4 یدیا زسهمش کجهرونوک یرایا اهد یهینیتس
 ۳2 ۰ نالوت ندرونسد کیدتبا لوف نوجا نیرطسلا نيام لیدمت اضخم « یسرلیا
 افولاوبا هقيقلاىف . ردشمرو ماتخ هناخ هسماخ هدهناروسک نوجا ییدلم ی هال وا

 یوبددع "یطدو كنهءاذ کیا ییدلیا لاصحتسا الاب هجورب نوجا باسح ی اء نفع

 : ردنا هجورب یرلتمق نانولو ًاقفوت هبافولاوبا هراز هکردشعا لوق
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 : هحاليدبا فصات ةدو هک رولوا
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 نبراس . ردزسموزل هلس كم ورو ردق هب هسماح یتاروسک كن ني. نحس ندنغجه ولو

 نالوالخاد هروتسد ىيراقوب كنافولاونا یککیدتبا فارتعاوقیدصت هرخ الاب هدكدقنم

 لامعتسا » یسهعا فقوت هدنسهناخ ا نک ردا تاتسح ىبيج كمولعم سوق چ وا

 E ردا تاالد « هن کیدتا رب دقت رقم ی وع هحرد ینبدلوا لمحتم كلوصا ییدلیا

 یدک ىتميق كن ۳۰ بح ییدلبا لاصحتسسا هلبا لوصا وب كنافولاوبا هيفام عم

 ییدروک هدهلصا ةا نحو سلنا بلع یتفد رظن هدكهکبوو قرشتسم .تهجو [13
 هنخ ستە ۰ كنهروك ذم هخسن ىقاو ىاطخ ندنغيدلوا نشوب لقرف كب ندنس هنةيقح تمق یرادقءو

 ۰ ردشملبا دعب یو هدیز>اع باقيقدي را فطع
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 : ندنغيدلوا

 هوووو ووو هما هوو 6۲۷۵ | = لن /

 : هجنليديا لیوح هیهنیتس تاروسک هدوبو
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 ابی رفت هب ۳۰ بحلوصا یيدلیابقعت كنافولاوبا هكريليديالالدتسا ندنوب .رونولوب هعباس

 7 ردا اطعا تمش 2 هلضف ردو هسهاح ۶ ۷ ايو ردو 7 هدب وله رو 1

 جا ةهعقاتم ىا و Wepeke [ ]١[( ] 5 وو افوتم ندنف رشته

 : هدنسهشفانم و و
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 ۱ هر ۰۰۸ الاه ۵۳۱ 44۸ ص ۳۰ ی

 (۳) <«(۴) ۰ )١( هدیراوو هنيرب رلتمټ وم افولاوا » هلع ءان .ردشملوا سرت ىد هنس هما

 ودق هب هم.« هم. هم. ۱۷۶ ندرادقم و ند:كيدليا لامعتسا یراتمق واوصوت

 . ردشعد « ردشلا لاصحت-ا تمرب ناص

 كد هنس ۱ تنه و کمهدنمان [ل0ا11831 هععانوالم] « كيتايزاأ  لءرءز» [۱]

 . هنولوا جوبا ص هتسوصوت ىج کوا



 قاب ۳3 ۱۱ ۲

 ىمديداقو» نوجا لاصحتسا ینسهینیرقت تمیق كنييج كسوف قلهقيقد ۳۰ کوچ
 ةدم سهر يه هعاار رادقم نالوا كج.هلب دیا حراط ندن ركيد ايو م هارب ندهاق کیا

 سكعلاب :زامهنولوا روصت هدبافرب جيه هدكمما دیدم هدايز اهدیاروسک [ رظن هنساع ولو

 ىدياهسلوا شما قوس هیرلیا اهد ندهسماخ یس ره تم كن 5-5 بح ءافولا وا

 فوقو ا هنس«ققح تميق كلوصا ايو روتسد ییدلیا لامعتسا هدندزت فالخا

 2 [۱] ۰ یدیا رونولوا دع شدمهعا

 یرح یناطخ ییدتیا زيو# هلياهس رقت لوصا ییدلبا لامعتسا كنافولاوبا هقبق اف

 هنساددع, یطسو كنهءاذ کیا یه یدسج كسوف قلهقبفد زونوا ءافولاوبا اا * )هديا

 بق ہت ىمو عود اهد ايو اطخ ییدتا زيوت هدلاح و ؛ ردشعا راشعاو دع یواسم

 :.ردترابع ندلضف یهدن كنيددع ”ىطسووب هليا ۳+ بح یساطخ كلوصا ییدلیا
 و ملء رتسوك هلا ط یناطخ و یدمش

 ظ ۱[ )حیا + یاب اسم م
 باسح ردق هتسهناخ راشعا شب نوا هتشيا .ملهبليا یرحت . ىتميق ًاقفوت هنبروسد
 ۱ ۰ هرو هنكيدلدبا
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 ییدرتسزک نوجا نيت بسن _قهدننب یرظطق هلا هرئاد طرح دادم شرآ اتداع هلڅث سمو [۱]

y+ردق هتسهناح راشعا یجدب یتاروسک هد كنو قره یسیددع *یطسو كنیرلهباغ ۲ 7 ۵ ۳  

 ندنسهناخ را شءا ىح'>وا كددع نالوا كح هلي دی ا لاصحتسا هلئروص و هکذ وج 3 روکب هک« ورو

 , ردبا فلت قوج كب ندنسهیقیقح تمق كن ۲ یسیغاشآ
  "یطسو كراو هروك هثغيدلوا ۲,۱۵۰ ۸۸0 = ۲ لإ و ۳,۱۸۲ ۸۰۷ = ۲۶ هقيقحلا يف

 " نالوا ىسهيقيقح تميق ردق هنسهناخ راشعا ییع كن 7 هدو هکر ولولو ۲,۱۱ ۸۰۱ یمیددع
 ۱ , ردهلصف ردق ٩ E ita ۲ ۵ ند ۳۰۱ ۵
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 ردن رابع ند

 شالا نام باسحلاب هوا یراسج كراسوق كلدجرد +۲ « 24 ًاتاذ هيلااموم
 نکد ه.بهسماخ كلسوق قلهقفد ۳۰ ای و كلهجرد + + لس و ري>ا روتسد ندنغيدلوا

 : ردشما لاصحتسا یتمق ىلا هجورب
 ءرح م

 ۰ 21 Nb هه o جو = ۳۰ سمح

 تار a رابتعا دحاو رطق فصت كنسهشئس تمش وب كل ۳۰ بح

 : ىتمف هلبا هراشعا

OFT ۲هو ۰۰۸ ۷۲۲  

 : ندنسقشح رادقم نالوا ردق هنسهناخ راشعا ینع هک رد

 هوم هوو ۰۰۱ ۷6

 ۰ ردزسموزآ هسیا قمارا یتسیرلیا ندنون هللا بیرقت لوصا و ٤ ردهلضف ردق

 ]١[ هن هدول ٠
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 : الوا هدنروتسد
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 هيقاب زاكآ ۱۱4

 : ارظن هناواسم یغ وب هتشيا

۷ 6۰ ۱ ۱۸ ۵ 
 ۳۷ ۳۲ م اب ۳۲ 0001117 أس < جرم

 هل روص 9 ی رغصا یع) ىرب ندرله اف ندا ديدن ىف (22) سو اف ولا وا ند؛غح هل وا

 هني نوجا كنوب هجیناک هنمظعا ندراهباذ ندیا دیدن ىب (3) بح . ردشلبا نیست

 ك( ) كلضف یهدنسهرآ ییج كن (۲۶)هلبا ییج كن (33) هلبا روتسد ییراقوب
 . ردشعا تابثا ىتغيدنولوب رفصا ندنشلث كلضف یهدنیب یبج كن (۲۴) هلبا ىبج
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 ۳ ۳۲ پس سو ۳۲
 ايو ىنغيدلوا
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 هدنناواسربغ ( ١ ) هدب راق و لوا فرط نالوانود ف“ ۳) بح هتشيا . روولوا لاصحتسا

 ۱ : هسيا رولونوق هنلحم

A 1 ۱016 0 3۹  
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 :ايو
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 ٠ ردقیع كناواسم ريغ یک هنا تاما كناؤولاونا هدوب هگروواوا سرفسد هنسودافا



 ۰۹ قا

 كردهديا باسح ینج كسوف كيل

 هزج ۲
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 . ردشلوب

 یدلوا كما نیت یبیج كسوق كلدجرد ج7 ايو قلهقيقد ٠" دصقم لصا ًاعبار
 ىواسم هب + ىرالضافت هدودتشنانم راسوق نالوا شملدبا باسح یراسح هديراقوب طقفو

 ىمدالوا ٌهرقف عبطلابو شمهمهدیا ماود عبطلاب هدلوصا وب هلتهج ینیداع ولو سوق کیا "
 دیدح ی مچ ) تح هلرخآ رعت . ردشجا تعجارم هنسهدعاق نی رطسل نيبام ليدعت

 . ردشلاا یرحت هیاغ یکیا هدنروص قجهنولوب بيرق هنيركيدكي هبترصنکمو كجهدیا
 ییج كنهجرد مچ هللا ییج كنهجرد حج هليروتسد نیرطسلانییام ليدعت : هك هلیوش
 لوو ندتلن كلمت هد یبج كهجرد )۶ هلسج كنهجرد )4 كلضف کاک
 ۱ 5 ىسهجقدجأ اهدو یغیدلوا

 ات ER ا
۱ 1 

 ٠ [۱] ردشعا تابثا ىتغيدنولوب |
 هقیفلاف ۰ ریلی هنلوا ئارا هلقليالوق كي تابتاو ,هلي_سهناعا هيربج تاراشا نوكوب [۱]

 0 : یرافو كنافواوا

 ( 7 ل ں) نح س ن ثول > ن نج — (7 لن ت ) بح

 8 الوا هدنروتسد

27 0 

 هسيا رونولوا ضرف

 () ٠ )اح - )ج اخ (22) تح د ( )چ
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 ( 22 ) بح (  2 ) حج ( )ج
 اينا . رونولوب

 rr ( )= ب



 هيقاي ا ۱۰۸

 كسوفر و ؛شعا لاصحتسا هورضودند و ضود ییرادبج كراسوو كالهجرد ۱۸ و ۰

 هدهلیسهطساو [۱] روتسد ايو هدعاق ندیا اطعا ینببج كنفصن هروک هنفیدلوا مولعه یبج

 + ۱ : ردشللا جارختسا راج كراسوق کە دنا
۳۰ 17 / 0 ۱۸ 7 / 0 
 ۲ o) هو = بس ۱۵ 260/۰6 حج كب
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 ردا هحورب هروك هیافولا وا یراسج كنسکیا كوص ندراسوف و هتشا

  \ oرج ۱

  ۱ 9 4 ۳۲ال ۳۶ او = )=( نح  ۲۹ ۲۷خامسه  ٠ 00

  ۸/۸ی
 | | = ۳۵ ۲۰ ۳۲ ۲۷,۲۹ ٠ هسماخ (۲)
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 ۲۲] یسهفورعم ةدعاقو او ىراسج كراسوف كل هجرد a 6 ا هديراقوب ملات

 : ىنعي كللضف یهدس كرلت و هلىسە اعا

۱۸ ۱/۳۰ ۲ 
 € ONDE est () 0 |( بص 4

۸ ۱۳۹ ۳۲ 

 ٣ هرزوا ییدلوروک هجلوا ىبيح كنفصن هدلاح ىثيدلوا مولعم یبج كسوق رب ۵ افولاو | [۱]

 . ردشغا باسح هلروتسد

 : هرزوا ییدنلیوس هدهجلوا هفورعم هدعاف ىكدليا لامعتسا كنافولاوا [۲]

 > بح نا نيل اسم جا بت ں نع دق (ج — ت) تح

 9و ردب رابع ندروتسد



 ٠ ١ ا/ ینا باب

 ن رطسلا نيبام لبدعت نالوا ساساهنناباسح كنافولا و |هتشرا ET هنارا یغدلوا

 ۰. [1] 9 ندب و م

 . ردشغا انا هبهعوضوم رب ی هجورب یتروتسد نيرطسلانيبام ليدعت و ءافولاوبا [۲]

 :ىنعي نالوا رفصا ندهرئاد عبر ىربرهو یواسم هنیرکیدکی یرلاضافتو كرتشم یرلادبم »

 5م تم یو .TE و و س ج = 7 — نإ ١

 یهدننب یرایبح كن راس وق 72 «e تن ناولو دعب اهد هل دم "بس یرلاهننم ندسو# چ وا ناولو

 .دولوارنصا ندلضافت یکهدننیب یرابیج كنيرلشوق 5 ٠ 7 نالوا بيرق اهد "ةبسن یرلابتنم ءلضف "
 2 : هلرخآ ريبعت

 2 و نچ باب و نوت و نوع تك ل ]ب

 « . روولو
 ۲ 29 FOE 7 : (۳۹ لکش) یدمش

> 

 هد رزوا هراد طرح رب و ريليدبا روصت سوق کیا هرزوا قلوا

 )۹ لکش ) : ًارايتعا ن دنس هطقن م رب
 ےس
 ين = 2م

 ه دنهح ییایه ًارابتعا ندنسهطقن 2 و
 ج | يسب

 7 = ق2 ی

 : هسيا ریل یزلسوق
ipےک مدس  

 O E وب e م بس ن = ھم

 ۱ ست رب ني لجل لاصحتا
 ج بلس تن رح ن حح ج — ن

 : هسیا رولوا كج هلبدبا قيبطت هسوق چ وا و هعوضوم ییراقو ه:هیا . رونولوب
 (7 + ب ) نح ن نح > ن نج — (ج مس تنال نة

 . رديرابع نديروتسد نيبام ليدعت كنافولاوا هدو هكريليدبا لاصحتسا

 یوندنفیدلوا ىواسم هيهرئاد رطق فصتیلض كمظننمسدسم موس هيمرئاد لخاد [؟]

 ىواسم هنلث» [ ۵-۱ ۷1 + كرطق فصن یلض كامظتنمرشمو شما هدافا هلا ءزج ٩۰ اقولاوبا ٠
1 

 س 3 *زج ۰ ۰

 سراي قج۲ ۰ ردشمرتسوک هلبا هساخ ۳۷ 4 هه ۲۰ ۲۹ ۲۹ باسحلاب هدؤوا ندننیدنولو

 وار ی هخسن ,e هکر دررح یددع 1٩ هنيرت ۲۹ E هعباز هدهخس یهدنسهناخبتک

 , رد زس هش ینجهلوا وپس 2 شاريتك هعوقو ندنفرط كا



«+ 

* + 

 ىسهيناالثم لوادج كنافولاونا

 هنامزوا ید سام ماع هليا سام ءافولا وا

 مطاق يبدا 5-5 كي ةسويك رب جيم ردق

 . راساممو :یدلو یراروتسد عطاق ماع هلا

 0 یدلیاباسح رالو دج ص وص#هرلسام ماع هلا

 یرمرلق را د منا زع

 ,رصع ینحوا ءانتا هللودج رتو - سوق ینیدلوا شمرو هدنسطسحم كسويملطب

 ردق هنطساوا یر رصع یجندرد ىلودج بيج نانولوا مظنت ندنفرط یویضایز یرجم

 یاحزوبلا ءافولاوا ورغود هنيرخاوا یر رصع یجندرد .ردشملدبا لامعتسا هشقانم الب

 هدهکلف تاباسح ردق هنامزوا یک ییدتا لاخدا ین راسام كراسوق هب هایم لئاس

 نوجما كنویو شمهتسیا كما طبر هنیتم ساسا رب هدو هيناثلثم لوادج نالوا هب لومعم
 . ردشما باسح «هلبا لوصارب صوصخم هنیدنک «یبج كسوق كلدجرد ۳۰ نديكي

 ”هلاقم كباتک رب ینیدلوا شمزاي هليمان « ىطسحلاباتك » یناسح لوصاو كنافولاوبا

 . رونولوا جرد ةصالخ هیاروب هک رددوجوم هدننمات لصف كنسماخ باب [۱] كنسالوا
 یرالضاف هلا یراعوحم » هرزوا قوا همدقم رب هدرما لوا ءافولا وا : هكهليوش

 «كلضف که دنن ىبج كنکوسب هليبمج ىرلاعومم كسوقییا نالوانود ندهجرد ناسقط

 ات یتناوعد « ردزفصا ندلدضف یهدنن یبج كننرالضافت هللا یبج كنک ویو هن

 کیا نالوا رفصا ندهجرد ناسقط یرللضافت هلا یرلعوم هلرخآ مت . ردشمتا
 3 هدارتسوک هلا 7 4 ب سوف

 7 < بل

 : ءافولاوا هروک هنغيدلوا

 (ج تست نإل ب — ب نح >> ن نح — (ج 4 ت) تى

 «برعراث | مدق» و دوحوم هد « لم ةناخيتك » هدسرإب یسهصقات ةا هناکب كباتک وب ۱]

 الا هنس هن رب رکید , ردق م هللا ويموت ۱۱۳۲۸ هدنلابم [ مل201618. 10208 . 23568 ]
 ردشم هم هل دب | فداصت'



eee و١ 

 ۱۰۵ ۱ یاث باب

 ین رکف ىلامعتسا دج هنر رو كن هقرش ىاماع ةيفام عم .ردقاك هناسایعدالوا تدسانم

 یراقدناللوق هدلاح نه طقف !ربلسهلوالمتح هدىرلاملوا شلتاسابتقا ندن رحم ز كرا دنه

 یراتمیق كراببج یرتکدلبالامتسا كرلبلدنه میدق هلبایراتمبق كراسج جردنم هدرااودج

 كليا رئاد هللامعتسا كيج هدديكلف تاباسح هيلع ءان .ردقو تيسائمرب جيه هدننایم

 هراءلق رشهني رش كتل قيبطت هتاثلثمو عميس وتىنوا هلسرلهسل وا شمل | نده, دنهجایزا یرکف

 را_كملا هنيه ندراءلدنه راب نع هکردنل هما فارتعاو قیدصت هدیتساروش هدرب . ردعجار

 01 هحن رایدنک هد کما هوالع ىتيسن « ىدنه » هرلنوب یتحو راشم عا مک الدا هسا

 هنكيدتيا لاقتنا ندرليلدنه همرايدتك كينج ردق هنامزوب هكوبلاح .ردراشلا دع فرش

 راد هنن اقدام | ندرانوب هحناک مرالناتو .ردشمهلدیا فداصت هل هرقف رب چیه راد

 . رددوجوم همطق تحارص مديرا رک دلا فلاس فلو ن تبات هدلا



 هبقاي زاث ا ۱۰

 كح هل رب و یرلتمف ۰ ۰ ۰ ۳۲ 6 ۲ CA ًالاوتم هيد ددع ۵ ًاسقيفوت كو ىدمش

 انابايرا یا هجورب كراسوت یهلصاف هحرد ۳ ۳ ًازابتعا ندهچرد ۳ ؟ هليسورص هساروأوا

 ۹ ۰ روت ولوا لاصحتسا ی رایج نایر و ندورط

 بوج لودج

 سج |هحرد هود سح |هحرد 429 د ن | هحرد هتفدآ

۲۳۰۸۸ | ۰2۰ ۱۲ Eu UO و 

۲۲۴ ۷۷۰ ۳۰| ۲۷۰۵۹۳ NY ٩ 5 EA 

۳۲۶۰۱ | ۷۲۲ ۱۶ | ۲۲۹۷۲ | 2۱ ۷۶ | ۱۷۱ ۱۲ 9 
  6و .| ۲۳8 | ++ ۷6 ۳۲۲

۳۲۳۷/۲ | ۷۸ fo | ۲۵۸۵ | 58 foe) ۱۱۰۵ | ۱۷ $o 

۲۶۶۹۲ ۸ ۳۶ ۱ ۲۲۳۸۵۰ ٩۱ ۳۰۰/۱۳۷۵ | ۲۴ ۰۹ 

  ۱۵ | ۱۵۲۰ | ۲۷ ۵ه5 | ۲۸۹۹ | ۱۵ ۸ | ۳۶۳۲۱

SORIN CTU SAVA ۱ ا N. 85 

 هنغیدلوا ۳۳۸ یمج كسوق كاهحرد ۳۰ هرزوا کج هلور وک هدلودجو هتسشبا

 ۱۳ ربا باما ییسلرتسوک دلیددع ۳۵۳۸ حاس ون" كنه رادرطق فشلا هروک
 كلهجرد ۳۳ ايو قلهقفد ۲۲۷۵ - «یلزج ۲۷۲۵ هدننزج ۳۵۳۸ كنهرئاد رطقفصن
 . ردشع ولوا ضرف یواسم هايج ب ىلوط كسوف

 ات وک اهارب ناولو تاخر یرفوط هطساوا ىداليمرصع ید یسحنکیا

Brahamagupta ]كنوبو شمزاییاتک تهرب هليمان [ 5100 هدأ 1 اتناهدبس هک رد [  

 تقد نایاش هداتک و ندنرظن هطق تائاثم ,ردشعا رصح هبهسدنهو باسح یاب ییا

 . [۱] ردشمتبا لقن ًانع یلودج بيج كنانایرآ اريز .ردقو ىثرب جبه
 ییدلیا لامعتسا كنیرا مصاعم كرك « كنيناتبو بسااشدح كرك تاحاضیاو هتشا

 چسه هدشنابم رالودح نالوا دوحوم هدرا |[ كرل دنه هلمل ودج « بج ب سوق »

 یت ۱۰۵-۱۵۹ كنبدلج ىجنرب ك:سهجرت هجزسنارف -تایضایرغرات - لوب - ذود [۱]
 0 , هنولوا تعج اھ هئيرل هرو



 ۱۰۲۳ ینا باب

 ند ۳ ۲ هركوص ندکدتیا فيرعت هرزرا قلوا یرتو فصن كنفعض كسوق وا ىتىج

 هک ر دشا اطعا یبرایج كراسوق یهدطبح عبر یجشنرب هرزوا كما دیازت هب ۷۳ ۴

 راد « رادسقم و هيفام عم .رونوزوك ببر كب هرظن هلصاف كلهجرد ۳ ۴ وب لهو

 ینیدلوا سوق دئاع هنعلضرب كمظتنم عالضالاريثكوذ رب [1] ىلعلض ٩٩ موسص هنلخاد

 ‹ ىلج كسوف كلهجرد ۳ + وب قا .رولوا لئاز تبارغ و هحینایدبا رطاخرد

 هلضف ندنوت هلاامومو «شعا ھارا هللا ۲۲۵ یعب هليددع هقفد ىنيدلوا یواح كسوقوا

 یسهدعاقو كناتایرآ هتشیا .ردشملا ناسرد هدعاق هدر هرزوا كلا لیکشت لودج پچ

 : هلط رش كه اا یهجرد ۳ * هدیسوف بو یی ددع رب 2 ءهحئايديا لق هربحناسا 0

 ت ا5 جن
 بس ب بس ۸۵) بج — ت ۵ تح ےک بناه نودع س تن( + 2) بح

 اس سس

 .[م] رولوا لصاح ىروتسد

۳۲ 

 ندباب سا یفعب رکید یکیدلبا درس كرك ندنرببعت « دايريم » كرك هدور ویسوم جرتم . رونولوب
 . ردهدفاوا مناق هنيراقدلوا شل ۱ ندرا نانو كرللدنه یتمیق و كتيذدع ۲ ییالود |

 نايرتحم هدننامز ريبكردنكسا یسیجنرب كلوب هجنلکهبابسا ییدلبا نایمرد هدیابو كل هدور وسوم ۰ 0
 هلیمان ناتسایاک و ناتسناعفا مولا هک ب دارلهعطق نلشد [ ۸۳۳۵۳6 ] نایرآو ۲ 1201071200 ] ۱

 کر لیلت اب ول حیطلاب هدارواو شلدا حیدو هنسهرادا هنا و یا صا یضعب ب رد رلتکام نالواف ورعم

 كنرارادمکح [ 0116262816 ] تارکو [ 2۳)۳۵۵ ] باج یسیجنکیا . رديسام وا شرلیا رثكت
 ىناراكتءاض و ناروراه نانو كناكو كسم یرلقدل وا شا برض هدي دالیم رصع ىحنحواو یحنکبآ

 كنيرلنانولوب شلدیا برض هدیدالمرصع یجنشب «یجندرد ندرلنو ىحو یسالوا شملپاب ندنفرط
 هدننایم یلاحالطصا تديره كرللدنه یسحنجوا .ردیساعولو یوتح ین راثآیضعب كنناکوکسم نانو
 نالوا یرصاعم كناناباي را هلجزا و ىسالوا دوج وم كن هک جات رب فرح ايو مج ركم ندهجانو ۳

 «اتخاس_تحار» ینیدلوا شر و هباتك ینیدلوا شمزاي راد هته كن [ 3]11311818 ] هحاراهام

 ترابع ندنسهچرب ًائيع dial [[18 0411 0101 <] «سيسقاةنيس  ىلاغم » هج الوب كتمسا ش

 . رديسالوا

 هحاضوا یغیدلوا ناتسناود ىأشنم Ai هع دق تامولعم ىريبعت دایربم كرك« ءو كرك [۱]

 ۰ ردا تمدح ٠

 سکعاابو قمالوا ار تام دز اف دوس لوح .ردلكد حی هد هقلطم تروصر وتسدوب [۳]
 بن تح

 E ىنديح كس وق كلهحرد طقف :ه دنا تاج | قعولو بت ۲ ٽح ت مر تح ۳ تی

 ۱ ۰ ردروتسد ر ی رقت هدهجرد ىنيع هس ًارظن يكلم ضرف تر



 اتيوك امهاربو انابایزآ هجلوا كنيناتب»

 !رویمالس و هتشټآ ؟ىديا یراو ىنامولعم

 لزا - مور

 رصع ینحوا یلامعتسا كراج هنر رلرتو هدناباسسح ندنف رط هق رش نوضایر

 ینوصضایر نيخروم ايرروا ىضعب .یدلدیا تانا الابهجورب ییدلک هعوقو هدنلئاوا یر

 هدىنغيدلوا شملا ندرايلدنه ىتوب ربارب هلکمرتسوک قرهلوا ىرثؤم كنيقرت وب یاب

 ١ ۰ ردشلوروک موزا هدهنقمق دن كتهح و ندب را دل وا هدقمامروط یرب ندیاس

 ندیا روهظ مدقم ندیدالبم رصع یحزکس ايو یر رصع یجنچ وا هدناتسدنه
 [qali ] Patna اا مولا هدنلثاوا ىدالامم رص ع ىيحاشل ىسح رب كەم ولعم هم دقنوضایر

 «اسابای را » هل ردلدنهر هدنمسا [ 4خ82313-173] اناب ابرآ نانولو تابحرب هدهدلب فورعم

Aryabathiya [ ] قرهلوا موظنم و هرزوا یاس تیرقسلاس ۰ ردراو یاتکرب لئاونع 

 نرک روتقود هدن رهش [1:3706] دال هدنس هب دالا.م هنس ۷۶ تاك و نالوا شا زای

 باسسح ندمسق ترد ىنيدلوا ىواح كراتك .:ردشلدا عبط اع ندنفرط []

 ندنراسدنهم عيانص ىتاود هسنا رف هدنسهدالنم هنس ۱۸۷۹ یانولو ثحاب ندئاثلثم و

 هجرت ههحرسنارف ندنفرط [آب. 1۲0001] هدور نو وسوه انها هتناسل تیرقسلاس

 كا وقر انايايرا هدمسق و هتشلا ۰ ۱] ردشا دبا رمل و عبط راز هلسدلصا نام قرهولوا

 هر 4> تامولعم هدریحو باح اما ابرآ هرزوایح هلوروک هلتعح اس هب هع وبطم ةو ]١[

 دارا لاثم رب نوجا ركف رون هردهدهحزد رب بارغتسا ناياش یتااهج ىهدهشدنه هداسا کلام

 كورك ربو هنفصن فرض لصاح هليعافترا كنحطس یسهدعاق یخ كمارهارب هدارو» انايايرا : هدير

 یځیدنولو ىواسم هئيرض ل صاح هليءييص رذج كحط_س ون هني كنحطس یسهمیظع ٌةرئاد هد یه

 . هروك هبلااموم یمج كيهرک رب نالوا ” یرطق فصن هکر وب دیا ناب

 ۳ ۳ 7 7 ۷ 86 ۴ترک یخ

 ۱ ردبا باج ا قءولوا هدافا هلن |

 رک ذ هدعاق رب بيرق كب هتفیقح نوجما نعت بس کهدنسهرآ ىرطق هلبا مراد طع طقف
 مف ۱۳۰۰۰ هبرض لصاحو برض هللا ۸ ىنعومج هللا مض 4 هئيددع ۱۰۰ » هکهلیوش . ردشمتا

 س كيمرئاد طع رب نالوا[ ىسايق دحاو ۲۰,۰۰۰ ] دایربم کیا یرطق < زکیدیا

 كنهرءادرب نالوا دایربم کیا یرطق هروک هباسح و هتشيا . ردشعد « زکسرولو یتسب رق لوط

 : هسا رونولوا میسقت هللا ۲۰۰۰۰ رادقم و ندنغجهلوا دحاو ۰۲۸۳۲ ًارظن هنیرطق ىطيح



 ١١١ ۱ یا باب

 هن نح

 هب لط ج

5-5 

 . ىدا رارليا تعحا ص هتسانم

 كنهرئاسو ىناتي «بساملا شدح ك )کوا ندنلامعتسا قرهلوا ىتاثلثمطخرب كسامم هتشيا

 ك۹ ہہ ع نيفل وم 55 ا هلا ىغملا لكش وكلاب هرک وص ندنو كرك هدب راح ز

 ءافاولاوما ًاتاذ : ردنرابع ندنو یش ندیا باجا یتساع ولو كنلودج لظ ررب هدنرلباتک

 در یراتمسف جراحو ناتولوا لامعتسا هدر وص و ۰ e هلوا هدى ىناج زوبلا

 لامعتسا هددحرصرغتروصرب هلوا كراو هد بس ندیاقوس هلوف قرهلوا ىناثاثء طخ

 صیقنت یفرش كنافولاوبا تقو رب جيه تهج وب هيفام عم ؟ ردیلکد یرلالوا شلدیا .

 ندبا نا | لوا كا قردهلوا یقتسم عا درز سوق «ی راتمسو جراحو ارز ۰ زمعا

 نيليا لاخدا ىرلعطاق مام هلبا عطاق هحیتلابو یراسام مام هليا راسام هيهيتاثاثم طوطخو

 ٠ ردد



 هيقاب راثآ ۱۰۰

 . ندننوضایربرغ «نانولوب ربخىب ندنلامعتسا هرزواقاوا یلقتسم عبات رب كسوف ايو نا

  ییدتا افتکا هبا یغلالکش زککلای هدنسالوا "هلاقم كنس « هثیهلا باتک» حافا نب رباج
 « هرزوا هجو ییدلوا هدنهدسمت تحن هدكرادلابوروا « هدلاح ییدعا ثح ندرلسا# و

 : راز هليا روتسد ترد یهدی راقو

 و سام ماع >< > سام ماع سبز نا

 ییراروتسد قاط ىدنكيا كناذ و ًاتاذ . [۱] ردشللا لامعتساو جارخیتسا هدیروتسد
 جارختسا یراروتسد كوص وب هلرکید ريبعت « یسهلبا جارضیتسا نیزسکمنا تمجایم هلكش

 رظن هلبب كننویضاید یدالبم رصع یحنتل آ نوا «یسهما افتکا هلبا هلباقم و ربج نوا

 ۱ . [۲] یدیا شا باج ی ربح
 هدول هحناک هنا ولو كلودج لظ هدراحشز نانولوا بار مد قم ندافولاوا

 لخاد هليا یبج مامو بيج سوق رب هناباسح هکنوج . ردقو یشرب چه بحمت نایاش

 هقيقحلا ىف .ىدبا لكد لباقیسمهمروک یتبسانم ی هدنناممرانوت كنهمقرشنوضاید زال دیا ريليديا

 هم كنطخ لب هل تبسن یهدنن ییچماع ل م هلبایبج ك ل كنسوق ل هى رب (۳۸لکش)
 یدیدج رببعتاي و یناثلثم طخ رب كن ۳ ىذا زلاشم روک ی غدا واىواسم هنتيسأ هس رطق ف صز

 بيس هداکوب . یدیاراشمهمهدیا تراسج هنلامعتسا قرهلوا ىلقتسم عسب ارب كسوق هرزوا

 یواسم هرطق فصن امام هدهحرد 4۵ لوط كدطخ ط ۍ و یرلکدرو یما لط

 . ىديا یسهقیا دیازت مطقنبال هدنقوف كنوب هدلاح ینیدلوا
 هر جراخرب یک 2 2 هذهرأ سه هدا كنورک تلثم 9 هليسدهطساو ینغلا لكش لمف

 تعجاع هنلودج لوالا لظ هیرضود .ندبسغود

 : اب هدلاح ىنيدنولوب ی همش یر .ندران و ییادلوا

۳ ۳ ۳ 
 س = هن تب لع هن بح

 هدهدهعاخرت اد اكوب - هنولواتءحا سم هنسهلک Trigonometry - ايديولةسلا  اةينايرب [۱]

 .ردراو ثحب رب

 ۳۹۸ : هغی -.لوا دلج - الفوتنو« [۲]
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 ۹۹ یا باب

 : ندنرلروتسد (۳) ۲(۶) كلذك

FRE EE 
 ےس ج ن2

 5و بح

 6 رس
 ےس ۶ لحن

 7 هني“

 ۶ ںی >> یخ 7

 بسم ب نك
 7 بدع حک و نجح

 :ايو

 ۶ بک > لي ٤

 د د ن نک

 5 ںدس 7 ں>

 : دوخايو
 )۱۰ و سام مام >< > سام ماه حب سمح

 5 رو ولوا سرسد هز وسد

 رصع یخنح وا هدلاح ىتيدلوا لخاد هراسو یاس قره. الشاب نديساحلا شح ا هتشيا

 ىسامم كسوق رب طقف .ردراشللا لامعتسا ی راروتسد (۵) ؛(۸) :(/) یوشه یر

 وب زكلايو رلشلا هدافا هدننروص ا یرلسام ندنراکدلا یقات یک ىنائاثم طخ ر لقتسم

 ردراشاواروحم هللامعتسا یلودج لظرب نوجا لاصحتسا هحالوف یتمیق كنمسق ج راخ

 ی رار وتد بيج ماقو تج لكد هلسايرظن راسام یک اف ولا وا یراروتسد 3 هدر

 هلتروص وا یراروتسد وب یل هدريدقت یسکع .ردرلشا لاصحتسا هلتروص كتا هلماعم
 هيوازلا لئام "یورک ثلثم رب هدنشز كساس ىديا رلهساملوا ردئنقه کما هلماعم

 : نوجا

 ا تا تب ۶ نجح ل 2 جن را یج = تب جت

 يه هسلأ یدوجوم هدساسصلا جد كروةسد وب 0 ىدا رولوا لاح كمروک ی روئسد

 ۰ ردهدازا ندهمش ولرد ۱

 طخرب كسا هلرخآ ريبعت «نایالوا رادربخ ندننایفسشک كنيرلرصاءم یهدفرش یئح



 هبقأب را[ ۱ ۹۸

 هجو ینع هلا یرلروتسد (۲) ؛(۱) « (4) اتاذ . ردزسةہش یتجەلوا حس هدنو< |

 8 : هسلا رو ولوا هلماعم هرزوا

 ها یا 6
 7 یخ ی

 : ايو
 )۹( ا نعام تح ناك

 .رونولوب
 ۳ هريظن ريظن نديرلروةسد )۲( و (٥) كلذک

 7 سرزتح حان بيد ثبت 7 ید

 7 نمم
 تست سس حب 7 +

 5 توس

 ميسقتلاب هل رکیدکی هد راد و ندنغیدن ولو
8 

 7 سنو 2 یا

BEEج مو اس نیت كليب ۱.  

 م بي 7 بح

 : هحاجوم (ع) طقفو لاصحتسا

 و نو >> و نو بت نخ

 : ها وا

 < یو 5 و ب9

sa AE AERمهشهتحتبتشسلا و نوح -2-  

 : ايو
 1۳ ۰۷۷ ) 7 سام 5 بح = + سام

 : هلیسهطسا و یراروتسد (ه) و (۳) « (۵) هلئروص ىنعو

 5 سد 5 توج

 0 ی سم

 و ںی U ل4

 : ايو

 ٠ )۸( سا« 7 نب حج و سام

 , رولوا شادبا جارضتسا



 ۹۷ یال باب

 (0 ۱ + عزم نا سام ےک وا سام
 )۷( | و تح ت ساعا تق 2 ساع

 (A^) 5 سام + نحب ےک و سام

 050 7 سام "و نحن ےک 7 شام

 QE ء سامم مام ج سام مام = نا بحي

 : هكرديعيبط . )| هرابتعارظن ی راروتسد

 + رند

 سا تام ای 7 دپ ےک اغ
 هم سم

 . راردقنشم ندراروتسد ماطیجنرب رلروتسد ماطیجنکیا هروک هني راف رعت

 مامبو سام ارز ؛ دولوروک یراقدلوا فواو هيهطش و كينهنقرش نويضاير هتشلا

 جارختسا یراروئسد ماط یجنکیا ہدلاح ىراكدللا لامعتسا قرهلوا ىناثاثم طخررب ىمامث |

 : ندنزوتسد ( ١ ) هليروتسد ( ه) الث هک هليوش . ردشرلغا لامعتساو
 ر _

 7ی ات مر = 7 تد

 لف نھ
 ےک ےس 7 ںی

 "و تی ۱

 : ميسقتلاب هني رکیدکی یرانوب كرهديا لاصحتسا
- 

 هل سو 7 سوح

 7 نح 5 یو ۳ < 2 >> بس

 بل ںی 7ں

 : هحاجوم (۳ ) ايو

 * هلقل وا

 ف چون
eT5 ج ۳9  

 تب ںی 7 فلج ٠

 : هحاليزاب هروك هءافولاووا هدوب هک رد رلشلو

 ۷ 0 E E نام دش + سام

 . ردلکد ىشرب هقشاب ندنروّمسد



 هيقاب ایا ۹۹

 كنومأم هنا كود نا حدوم 6 بساحل ا شدح نحتمملا ی تحاص

 زوتوا ندنحشز كيناتب ٌرسهمش را و _هلیسالوا ندهبمالسا نیمحنم نشم هن والخ نامز

¬ 

 ی > وا هل همتا هلءلاخدا هن هامه تابا-س> كراسج هدلاح NE ردشل زاب مدقم سما

 فقاو هدهراسامم كنهيقرش نيمجنم هد راتو و ىتيدلوا شءالشاب هدناءاوا یر رصع
 ¢ ىلظلا لکش « هدهبوازلا لاق *یورک تلثم 7 قم . ردا ققح و سصهاظت ینید ولو

 هلق دن كك یر 1 و هس هدیادال وا موأعم ا و بالا شاح 5 كتسانم ۰ ناسد

 تدسانم ¿ن ناسد یغلا لکش هده وا زلاعاق ' یور ت ثاثمرب هدرو) ذم عز ک دوج .رلپا دا

 ۱ 4 ردشمهلدیا هل ثح ندسلظل | لکش هدااح یيدلدبا لاتا

 شمزاي هدنقح هفاؤم بسن كنءرق تباث ىحزوب بساملا شرح هكريلش شالك | ندنوب

 ۳ یاوم هدنسناس ناب تز کنوح . ردشلا سر هركوص ندنراشتنا كرا ینیدلوا

 بوج ةيسنف اعبر هعالضانم دحاو لك نوکیالنا طرمشب ثاثءةرك طيسإ یلعناک اذا »
 ۳ ىتلا ضع ىلا اهضعل ءاياوز بوج هللا رم 5 "یا هعاللضان م دحا 3

 .ردشعكد « ىنغملا لکشلا 0 لكشلا اده ىم- 8 ةروصلاهدهىلع اهم ةرتوم

 ۱ لامعتسا هرزوا قلوا ىناثلثم طخرم كراسامم : ردتقد ناياش هطش و :رظمرمر

 طقف . ردمناحزونلا ءافولاوا همش الو كشال ندیا لاخدا هنیراروتسد تاثلثه ةحارصو
 راسامزونهو ییدلدبا لح هلیسهط-او اوعد ناینرد ىغملا لکش زکلای رل«وازلاملاق ثاث»
 ۱ ۰ رد_شلک هنولوا FY راروةسد ىواح ی زل سام ا ید ةدلاخ یاداملوا لامها

 ءهدشنابم هتسناکرا «هلسهطسا و ىنغملال كش هدیورک ثلشمر نالوا دفا یسهوازر هکنوح

 ۱ : شا یاهحور [ ۲ - 2۱ هفهت ] نانولوا لاصحتسا

 6 نم + نادر نيف

 )۲ ) و يح ج نوف ج تف

 ۳( ر ۱ جا بح "و سم حو تم

 یر اپ بت تی

 مر ۱ [ ] 7 تح تا نع ےک ۶ نوح

 [ 44 - ۵۸ هفيحص ] نانولوا لاصحتسا هليسهناعا ىلظلا لكش هلا روتسد

 « ردیرلروتسد (7) و (7۵) قەد غ6 - 4۱ هغ .("]



 ۹ ىلأث باب

 كنمولع نیخروم بر الوا ءلودجوب نالوا دوجوم هدنشز كبساملا شبح هتشيا
 ًايناث ؛ردیا لیکشت یطق ليلدرب هنفیدالوا قاتب ندیالامهتسا یراسج لواكلا ییدتیا نط

 هلیوا لودج وب هک رولوروک هسلوا قجهلقاب هنیرلهاخ هيناث كراسج نالوا جردنم هدلودج
 یلودجرتو -سوقرب شلدیا باسحردق هنسهناخ هيناث کلب .ردلکدشلدیا باسح ندبكي
 نالوا درف یددع یسهمات هکنوج . ردشلدیا لاصحتسا كره ديا فصلت یاحردنم
 «كرانالوا جوز یسهناخ هيئاث عيطلابو شعلا هرابتعا رظن هثلاث ۳۰ هدنفیصتت كرارتو
 : ردشملک هلا رقص هسا یسهناخ هثلات

 كما دیازت ههج رد فصت ندهجرد فمن هدنشز و كبسالاشح هقشاب ندنوب

 اهد لودجرب یواح ی رل ساع كراسوف هاب ردو ههج رد شا قرف ندرفص هرزوا

 :رونولوا لم ارصتخم ینآ هجور هدوا هکردراو

 لالظا | سوق | لالظا | سوق | لالظا | سوق | لالظأ | سوق

ÊSÊ E ۶ PEE ۵ 96وا اذ  Ê؟  
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 هقاب رانا 4

 ییز قرهلواهنوع ىناهجورب هکر دیساع ولوت دوجوم - هلناهلصاف هقفدرمش نوا مه

 [*] .رونولوا لون هارو

۰ 

 بوطالودج یسقلا ءازجا بولا لودج ىنسقلا ءازجا بوخلالودج یسقلا ءازجا

 هثلاث هينا هقيقدءازجا|قياقدج رد ییاقدجرد|هنلانهینا هقیقدءا جا |قیاقدج رد قیاقدجرد| هثلا'هينان هقیقدءازجا| قياقدج رد قباقدعر

١١ ۶ 4۵ ۱۷۲۱۱۵ ۷۱۳۰ ۲ ۱۵ ۰] 6۵ ۱۷۹۱۵ oعه ۱1۵۱۱۵ ۱۶۱۰۰  Eo 

CLO4 اد را ی  oF۱۳۲۲۲ ۷۵۰ هل ۱۳۰.۱ ۱۳۰  

ESO NERC VATE NIVISTIN ANINE CNC EV eNOS. CE۰۰ ۳۶  

 ۰۰ 6 ۷۱ ۰۰ ۱۱۵۱۰۰ ۱۵۱۳۰ ۷ N ه0 فا 606 ا عل

to ۱۷۱۱۵ ۸۱۰۰ FY ۸ 6۵ ۱۷۸۱۵ ۱۰۰ ۵۵ 5 عه ۱۱۱۵ ۱۵۳۰ ۳۶ ۲  

 ۳ ۷ ۱۱۱۳۰ ۵ ۳ ۱۵۰ 7 oF ۱۳۱۳ TEN SANE: E ۷۳۶ سس أ

VEN EVREN ۱8 ۸۱۰۶ ۵۱ 4 E AD £0۰۰ ۱۷ ۷ ۷۶:98 ۰۱8  

(ESE FA OG N ۰ VASE YY۲۰۱۳ ۷ 2 ۱6۱2 ۱۱۲۳۰ ۲ هل  

 ۱۸ ۳۷ ۶6۵ ۱۹۳۱۱۵ ۱۱۱۳۰ ۶ ۸ 16 ۱۷۰/۱۵ ۲۳ ۱۱۷۷۱۱۵ ۵ ۲۵ ٩۱۰۰

 ۳۰ ۲۷ ۰ ۲ ۱۷۱۳۰ 9 ۱۳۰ ۱۱۳۰ ۷۰ ۶6 ۷۶ 1۳ ENV ٩۱۰۰ م. روا ۲

 ۳۰ ۳۰ ۷ ME ICE VTA ا INL ۵ اه 4۵. ۳ ۲ ۱۵ ۷ ۱6۵ ۳

NT ۰۰ ٩۳۳۱۰۰ ۱۷۱۰0 ۸ ۵ SSS AN elo ۱۰۱۳۲۲۵ ۸ Ee VEN۲۳۲۰۲۲  

to ۱۷۲۱۱۵ ۳۲۳۲۳۴ 1 خه ۱۷۱۲۱۱۵ ۱۷۱۲۰ ٩۹۵ ۷ غ6 ۱ ۳ ۵ ۶  

 ۴۰ ۴۲ + ۱۸۱۳۰ ۰ ۱۳۰ Wj... of ۵ ۴۳۰ 9 |۳۰ ۱۰۳۰ 1 ۹ م. و ۱۳۰ ۲

 ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۶ ۱:۵ ۱۷۱۰۰ ۳ 1:۵ 9 ۱۵ 6۵ ۲۷ ۷۰۰۰ ۱8۵ ۷ ۲۷۱۱۷۱۵ ۲۷ ۲٩

٩۳۱۲۱۰۰ ۱۸۱۳۲۰ oC ۱ 39 ۷ 0 ۱ e N E A OE GF O CRE۲۰ ۲۲ ۲ ۰۰  

۱٩ ۲۳ © ۱۹۸۱۱۵ ۱۱۱۳۰ ۷ to ۱۷۵۱۱۵ f۱۳۰ ۲۳ ۷ ۵ ۱۶۱۱۱۱۵ ۱۸۱۳۰  

oe ۱۸۱۳۰ ۳ ۵۷ f ۱۸۳۰ ۱۱۱۰۰ ۲۷ ۲ ۳۰ ۶ |۳۰ 4۰۰ ۱۸ ۲ ۱۹۱۳۰  
 ۰۰ ٩۷ ۷ ۲8۵ ۱6 ۷۱۸ رو ۱.۱ ۱۳۱۲۵: - اظ 6۵ ۷ اشتمل OR اسك م

aا نشل الا يلا  CAE۱۶۲ ۲۲ ۰۰ ۱۳۱۱۰۶ ۱٩۹۱۰۰ ۲۹ ۸ و ل  

to ۱۷۶۱۱۵ ۵۰۰ ۵۲ ۷ ۶6۵ ۱۱۰۱۱۵ ۷۹۱۳۰ ۰ ۳ ۵ ۱۳۱۷۱۱۵ ۱۳۱۳۰ ۲۶ ۹  

E RIS 0۱۳ ۱۱ د0 ۱۹۵۱۰۰ ۱۱ ۱۳۰۰ ا ا  

 ۳۰ ۳۰ ۹ ۱۵ » |6۵ ۱۹۱,۰۰ ۳۰ ۱ ۱۳۱۵ « Go ۱۲۱۳۰ 4۷ ۰۰ ۱۱۵ |o وه
N r Dler Tel ea 6 ۰.۰ ۱۳۷۰۰ ۱۳۱۰۰ ۷۸ Bi ۰۰۰ 3/8۱۰ ۱۱۰ ۰ ۲۷  

 ۶ 9 0 o ۱۵۹۱۵ ۲۰۱۰۰ ۰۰۷ 4 to} ۱۹۲۱۵ ۱۳۱۰۰ هم ۱ 4۵ ۱۷۳۱۵ 5

 "۰ 46 ۰۰ ۲۱۱۳۰ 9۱۳۰ ۲۰/۰, ۲۵ مه. ۱۱۳۰ ۷ ۳۰ ۱۳۱۰: ۳۳ 1 ۳۰ وق |۳۰ 5
IA ۱۵ NE۰۰ ۲۷ ۵ ۱۵ »۶ 1:۵ ۲۰۱۰۰ ۱ ۵ ۱۵ مس 16 ۳ ۳  

of ۰ ۰. ۱۱7۰۰ ۱۶۱۰۰ ۶۳ ۸ ۰ ۱۷۳۰۰ ۷۴۰ ۷ ۰ .. ۱۵۹۱۰۰ ۲۱۰,  

 می

 قتسرترضح ثلاث دجا ناطلس هد.نورد ىسهبرت مماج کی یسهعدق ةخسن رب كجيز و [*]
 هليذ نوجما بساحلا شبح ] . ردقص هللا وصولا ۷۸ و دوعحوم هدهناخرتک یرلکدلبا سس ات



1 

 كراس وف هدام برص نوضایر یفود هنط_سا وا یر رصع یحنحوا هکاقو
1 

ْ 
1 

 ه « بوج لودح » هد « راتوا لودج » «یدالشاب هغملوا لامعتسا یراسج هرب ىرارتو

 یماروش «نوسلوا هسيارولوا مک یه نديالاخدا لوالا هناباسح یرلسج .ىدلدبا لیوح

 نالوا لمعتسمنیمجناانیپ ردقهننامز كکپغولوا هکلب و هبیاحزوبلا ءافولاوبا ات هک ردققح

 .یدایمع كلودج ناوروک هدنحمز رک« لا فلاس كساس ىسهن وك رب « «بو.ج لودحو

۱ 
| 
۱ 
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 یو سی لی

 ؟ یدراشمتا باسح ىمديكي ابحت یلودج وب هبقرش نویضایر

 ندیا ثحب ندنو ًاتاذ و کج هلوروک هلتعجام هنسهحرت هحنیال گنوح ! راځ

 یرابواد ودج جردنمه د: ساس كس وماطا هدنح ز ی ات هرزوا كج ليديا لالدتسا هد ن

 رشمراي هدطسح هققطایف .ردشمر و زایهنساذح كراسوق یراقدنولوب داع كرهديا فبصت

 - ندنسنج یماسقاو ازجالرطق فصن - كراسوق هلرحاب ردقه ۱۸۰ ند رفص لا هلصافهجرو |

 یرارتو كرا_سوق ندیا قفاوت هناحرد مات زكلاي هدیاتب هلتهج ىنيدنولوب ررع یرارتو
 ردق ههجرد ناسقط ان هلباهلصاف هجردشمراپ ًاراتغا ندرفص هلنروصو و شا فد

 کهدنسهرآ هجرد مان یلاوتم ىياره یتح .رد ملا لاصحتسا ین رابچ كراسوق هل

 هلا هلداف هحرد عدد ىنعل هقفدرشب نوا «یدیا هسل وا شلا هرامتعارظن هدهج رد ف

 یک سویملطب یهلصاف هجرد رشمراب هدوا طقف . ىدريايبهديا بيرت بویج لودج
 .ردشعا سرت هلروصوا هدیلودج هکر دللالوا شمر وک

 هلیمسا «بساطا شه نانولوب مدقم اهد نديناتب ًانامز ناهربرب یلجالا ءشماعدا وب |

 كلودج رب هليوبهدئزيك رز ىمدنمان «نحتملا مرز» كنیزورلا هادبع نب دمحا فور



 3 هيقاي رانا

 : ا هدكنوب هروك هنكيدلديا راشعا دحاو رطق فصن هکردشعا مکح هنخردل وا

 . رد ۰۱۷۵۵۳ اسر

  فصن ندنوب هرکوص ندکدتیا لاصحتسا ینرتو كسوق كلهجرد رب سویملط

 رزرو كسوق یاو شا جارختسا ۳ Yo ینب ىنراو كسوف كاهحرد

 .هدفلي هطساو روت_سد ییدلیا لاصحتسا ن وجا ا رو كاع وړ هليسدطسا و

 ۳۳ ۱۸ هلا اعا جرد تیت هرخآ ىلا و ۳ ۷۰ ۰۲ ۲
 ۲ . ردشلنا 8 ی رارتو لراس وق هاب

 ۲ شلدیآ باح هليا لوصا رب هلو هدنتسالوا ”هلاّقم كنيطسح راد سع ةدعنا

 . ردرلشاوب یلودج « رتو - سوق د

 سو چوو



 ۱ یا باب

 یآ هحور ًاقيفوت هب ودعاق ود ی رو كسوف كلهجرد رب هایسهطسا و یرارو یدل وا

 ۱ : الوا هک هلبوش : ردشللا جارختسا
f 6 

 رو ٠
 را ےس

 رو ١چ ٥

 : ی هنا لوا

5 0 5 5 / 

 20۵ روو بع تح وو
:5 ۱ 

 : رک و لاح و ندنفج هلوا ظ
 ءرح هق هين ۲ 1

 » ۳ و ۵ رو

 : ندنغيدلوا

 .a : ۱/۲ 3*3 رو ۱
 : ندف رط رکید ۰ رون ولو

 : ايو

 ءرح هق هيب

 ۱ ۳۲ ۱۵ ۲۳۰ رتو

 ءرح هد هيب
5 0 

 (0 ١ ۲ ۵۰ وو

 ءالجح هق رب ۰ ۱ :

 ند ۱/۲ ۵۰ مه هحنجوم ىناواسمريغ (۲) ۱(۰) ىرتو كسوق كلهجردرب یدعا
 : ندنغجهيامهلوا نکم هدوبو ندنكيدتيا اضتقا قلوا كوجوك مه ,كوبوب

 راو ٩ات .١



 همقأب را ۰ 4

 رون ولوا لو[ e 5 تا 1 ارابتعاندنسهطق

 ل هلا مسر ی رطو ل نع ندنسهطق سو

 : هسا رولوا كجملبدیا لاک | ىعالضالاةعبراوذ

 تن ۱۸۰ ۰ رو > + ں س ورق

 ۱۸۰ ج6 ل 7 وم. د زا

 ۰ حاج وم اوعد فو رده هدلاح 3 .رولوروك ىنيدلوا

 ب و مو >< دا ل + ء ىو >< لاو

 : ايو

 ۱۸۰ رتو >< (7 | ب) رتو =( 180 رو ><ج رتو + (۱۸-2) رتو د« نرو

 3 دوخايو

 بوح[ (س-15 رو >< رتو + (7 ۱۸۰ ) رثو><د رتو | -(>+ب)راو

 ۰ رون ولوا لاصحتسا یرونسد

 م سوءملطل هر وص ندو

 هج رد رشم راپ ,كتاج رد ةف اکر کید هلیسهطسا ور وتسد و هسل وامولعم یرو كتهحرد فصن

 كاس وقر نالوا مولعم یر و هدةساأ ھا نام ینکج هم هل ولوا نيمعأ یرار و «هلبا هلص اف

 هلسهطسا و یر وكس وق قل ۳۳۰ ینمهنسمامه ول ون یسدنهقبرطر هنيعت یارو كل

 مراي هترزوا كلوب . رد-۱)2 ءوالع هدىنغيداملوا ناكما هشعت ی رتو كنهجرد فصل

 ليدعت رب یموضود اهد ايو هح قلرط رب نوح باسح ىنرثو كسوف كلج رد

 هجرد ۱۸۰ هللا رفص هدەراد رب روتسد ول , ردشعا لامعمتشا یروئسد نيرطسا اندام

 ندتيسأ یهدنس یرالوط كراسوق ذیاع مرارتو و كس یهدش رو هدنسمرا

 هل رکید سعت ايو یسالوا رغصا

 نت رو یل سوق

 TS EE وك ور مص
 ,EBE 7 سو

 . ردم هرز وا یساسا یمام ولو

 شلوب بالا هلوا كسوق قل ۲ ۳۰ هليا سوق قلهقیفد 4ه سويملطب هتشيا



 ۸۹ ىناث باب

 1 ۲ ><( بن اس ۱۸. وو 01 - ۱۸۰ ) رو | - [ حر رو ]

 : هدنسه وازلاعاق ام ء لو طقف . رونولو

 : هسا رولو وف هناحم هدوراقو هلقاوا
. ۲ ۲ 

 ٩۰ ><۷ >< (ب -۱۸«) رو |[ ع رتو | - ۹۰ <۲ |[ [ رو |

 : ايو
۳ 

3 - ۲ . 0 

 (ب--۱۸۰) رو >< ۷۰ >< ۲ = (590) >< 5 وتو | ۲

 : لصاحخلاو

 د دس 180 )رو ب ۱۲۰ ارد رو

 .رولوا لصاح یرونسد

 ۱۳۲ نالوا شم ولو هدب رافو یر والوا اقیفوت هرونسد ايو هدعاقو سوملطب هتشبا

 كال هح رد نالوا ىئدن كنود هدع) ین رتو كسوف كادهجرد# یم كنفصت كسوف كالددرد

 قلهقيقد ٥£ نالوا ینصن هدكنو تياسمنو قل ۲۳۳۰ نالوا ینصن كنوو كسوف

 یرتو كسوف كلهجرد قح رب هروک هملااموم هک ردشعا باسح ینرتو كسوق

 ۱ ءهزج هق هين ر ءهزج هق هي
 ۰ رد رابع ند ۰ 2۷ ۸ هدیر و كسوف قل هقفد ۶۵ و ؛ ۱ ۳۷ 6۵ 3

 رب نوجا باس ینرتو كنعوحم كسوف یا نالوا مواعم یرارتو ء ًاعبار
 ہد رب (۷ لكش ) ناك هدنرززا هرئاد طح: هک هاب وش . ردشللا لاصحتسا هدعاق



 هبقای رانا ۸۸

 ےس ی چ

 ۳ 7 = دل مو ب = ہی ل

 > THES :هروك هنغيدلو ا

A TE gS 
 ع1 دع FF يلا ترتد

 : ندنغحهلوا

 هير دع ور كو ىذه و ل + هى دع ل
 ( ۲۰ لكش ) : ايو

 ں رتو >140-2(4) رو = > رو >< (ن ۱۸۰ )رتو +۱۸۰ رو >2 (>-ت)رتو ٠

 : دوخایو

 | مرتود<(بس ۱۸۰ )تو ترتو><(۱۸۰-2 )رو | 0-0 =( كات )رو

 .رولولوا سرتسد هنيروةسد
 رک هن دا وا م دس ج ۷۷  ن ( هلسهط او روتسد و سویملطت هتعشبا

 ۱ . ردشا باسح ینرتو كسوف كلهجرد ۱۲ = ۷۷-٩۰ = > — ی
 هدعافرب نوح|نیبعآ ىنرتو كنفصن ءكسوقرب (۳«لکش) نالوا مولعم یرتو ءتلاث

 [رابتعاندنسهطقن هى هدندزوا هرادطیحرب :هكوليوش .ردشلبجارختساروتسدرب ايو عضو
 ندنسهطق مو و رب | یس ىو تش ےس }7 ىواسم هنفصن كسوف ب نالوا مولعم ىرتو

 قرهنولواعطق 2 ح 7,” هدتهج سكع ًارابتعا ندنسدطقل و و مسر ىرطق و رو نک

 ۲ > : هسا سلیدیا لاك ا یعالضالاهمراوذ ء ك ل رو

 3 ل ب : 0 ته

 يك ہ9 ۳ Ca ۱۸۰۸ 2 ۵ RO ام رع و
 ميسم HEE ب 0 مس

 ۱۸۰ حج :ء و OG تي 4

 هجم قباس ىاوعد ندنخح هل وا

 ( م: لکش ) و لاک را رو و هو حم دل لس و دل >< لاو

 : ابو

 - 6 بم ب ل AF ۵3 اهلا " ی سل
 ۰ ) ر ودک ۰ )لر و6۱۸۰ )ر و>< (ب- ۸۰ )روم -رو>< رو

 1 دوخاو



 ۸۱۷ یا بأي

 ؟شیهم هلی دا فداصت هئسدمح رت هددت هست وب نام هن ندنغيدلوا وع هلانامز نافوط یرتا

 كرك هلوصا ییدلیا لامعتسا نوحا نيمعت ىررتو كسوق كلهجرد رب كرك نرانو

 هدرارصعوا هیفامعم . ردشمامهنل | هحیح تامولعم هدرئاد هرادقم یتیدلوت هليا لوصا وب |

 كسویملطب یسهنوع رب هليباسح تروص ك «راتوا لودج» لمعتسم هدننابم هينانوينويئيه
 9 ندنف رط سوخ راه هوا لودح وب هک ردح ردنم OE وا هلاقم كنسطس# ]

 : ردکر ک هسلوا ىع كلودج نانولوا

 ندهحرد فصن هدلودحو هرزوا یيدلوروک خدا لصف یسالوا ”هلاّود كنطسحي ]

 یدنک یرلرتو - هلبا هلداف هجرد فصن  كراسوقهلمخلاب ردقهيهجرد ناسكسزوب هلبا أدب
 + هبنیتسلوصا هدقاروسكو هنکیدلدیا رابتعا ٌؤزج ٩۰ هرئاد رطق فصنو شلزايةنيرلاذح
 . ردشعولوا باسح هروك هنکیداودورو ًاقفوت

 : سويملطب هحالك هناسح تروص كلوب

 رر كمظتنم ثاثمو م ۳۹ < ریشعه «سدسه موسم هب هر اد لخاد « الوا

 كسيديلقا «ینرارتودلزاسوق كلەجرد ۲۰ ۰۹۰ ۰۷۷ ۰۹۰ ۰۳۹ هلرخآ یەت + ینذش
 هنکیدلدیا رابتعا وزج۰ رطق فصنو شلبا نيعت «هلبارالوصا نالوادوجوم هدنسهسدنه
 : ردشملوا سرتسد هحاتن و هحور هرو ۱

 و سوق

 ؤزج هقفد هيا هجرد
ATEAD ۳۹۱۳۹۷  

 ا ٦٠

Vo ۲ ۳ VY 

 خو ۹.

 ل ضي یر ۱۳۰

 یرابرض لصاح یراعلض لباقم كءالضالاةمنراوذرب موسم هيمرئاد لخاد « ًايناث

 ییا نالوا مولعم یرارتو هدافتسالاب ندنسالوا یواسم هنبرض لصاح یرلرطق «كنع
 (*م لكش) هدنرزوا هراد طيحرب : هک هلوش . ردشا باسح ىنرتو كناضافت كس

 ي ل یواسم هنکووب ندسوفییا نالوا مولعم یرارتوو نایرتسوک هلبا + « تا

 نک ندنسهطش ي و زولوا قجهنلا یراسوق دا هو «هدهفلاحم تهح «یواسم هنک وح و ۱

 مسرت یررطق هدكنو و لاك | یالضالاةمبراوذ و ل ك مو كرباب دیا ممر یرطق ء۸ ظ

 : هسبا رونولوا



 هاي راثآ 5

 لودجرپ هلو ]1١[ كرودبا باح ی. رالوط «ندنسح یسازحا ك رطق فصل هارلر و 8

 سوخ راه ناولو تابحرب هدس ودر ه دی دال .ه رصع یجنکیا دالا ليش نريتك هدوجو

Hipparque [ ] | لهردنکسا ناولو تا حرب هد رم ی 2 درد دالاملا دعل هقيقلا ىف . رد [ ۲ 

 كسوخ رايه انا 2 ر ىنيدلوا شهزاب هب ىطسح [۳] [ Thon ۸۱۵۵061 نو

 و كہ لااموم فسأتلا عم : ردشعا رک ذ یرئار ترابع ندهلاقم کیا نوا راد مي

 هليس هاعا یورک مات فرحنمو هليسهطساورلرتو .ءكرلسوق هدنرزوا ه رك حطس را لو [۱]

 نالوا شئلالرضاح « هحهداس كسوخراریه و هدکعا فطع هسونولو ۲ ىلهغرب یاسح لوصا

 هلااموم هتشاب ندنو .ردهدکملیا نایب ىنغيدلوا شا باسح ىنرارتو كراسوق فلت هللا رالوصا و
 زا اه د هب ولطء هد« ردنکسا ل وا ندرغا ممعت لامعتسا كرالود_جوب ییدتیا مب طب كسوخ راب. ۳

 یرممش قرشتسم . ردهدکمرتس وک لیت هد یغید وا شلدبا مب ظا رالودح رکید قفاوم

 ندلو دج جردنم هدنسیطسحم كسويملطب هدئرلب انك مدت كرل بل ده 5 ؟ ىت ندا قوس هناضرفیل و

 . ىرااتلون هدرب .ردشلوا یسمامهولوت ءاشنمرب هرلنوو یساعولو كننرااودج « رو سوق » لقرف

 یسوخ رابه یی ال ود ندنکی دم هدا لح ین ه رظن “ سم رب سا تداغ ءهر وكهشءاور كنوثت ىلريمزا 'هليتقو

 راييه» یت 10 .ردهدکهر وک ق وج هريهش دصار یناوا ىعرت# كناو دج «راو_سوقد»و هدكمهمودناوفع

 تاشا کارا اد مظنت و باسح یک یرالودج سویماطب اماع کلودح ییدلبا لامعتسا كسوخ

 [15-15۹ :هفيض - تاب رج راد هب 4۶ دق تشه ] دک وس الف هد «ىنغح هلوا لكشم كب نوکو كغا

 ما سوخرابیه ىعي [ 17۳000041 هكرد [ سخرا] یمسا ن رل رع كتاذ و [؟]

 نيفلؤم ضعي یک ییدید [ ۲ ۵۱۷ :هفيض-١ :دلح] كنالق و وم یخایر حروم . رد رعم ندنسس اب و

 .ردراشمرتسوک هرزوا قلوا صخش رب یحنکیا قرهزاب هدنلکش سوخ رابیه [06)۷۲:7۵0] یو
 هدسودر هدرصع یجنکیا دالیلالق «ندیا دلو هدنسهبصق كنزا ىنعي [106۵0] یکم هكون لاح

 عومسم سوخراپیه رب هقشاپ ىلسودر .ردراو سوخرابیه رب زکلا نيليا تادصر یارحا

 ۲ ۲۲ : هفحص - ۳ : دلح ] الوا . ردشمشود هر اطخ ینیع هدىلؤم ی 2 ران هیمالسا تيندم .رداکد

 [ سوخراربه ] رب نیلبا فشک ینلادتعا تعحر و 3 تافو هدنسهنس ۱۲ ۵ « دالباا لبق

 هليمأت [ 11100310116 ] سخربا [ ۳۱ ٤ : هغ ] هرکوص و شقرا ثم ند [ 81100310116 ]

 .ىجنكيا رب هرزوا قلوا قاوم كباتک کیا هدنرامسا « دادعالاةمس باتک» 6 ربجلا ةعانص باتک»

 هبیعسح .كن [111601] نوئت لهیرد:کسا - و ندننادصركسوخرابیه هكون لاح .ردشهرتسوک صخش

 ندهلاقم کیانوا رئاد هرلرنو - هرزوا کدلوروک ٩ : باب - ۱ :هلاقم] هدحرش یغنردلوا شمزاي رئاد

 .ردقول یاتک هقشاب ندنرئارب ترابع

 هد رصء ىجن درد داليا ادب مک . رد یاردنکسالا نوا ىحسا برءلانيب كتاذوب [۳]

 « لوصالا باتک » كسدبلقاكملااموم .ردند هينانو نوشهو نویضایر نانولو تایحرب هدهبردنکسا

 ىح رش و رکبد بتسمع هنیرز وا هل اقمرب نوا هنسیطسحم كس ویهلطب هلا ی رش رب هنس هس دنه كد

 هدايز ندنراثآ ىدنك هجرت بحاص .ردشع ولوا عبط رار هللا یطسحم هدنسهنس ۱۸ هكردراو

 صوصخ لا ىلعو یافرعو «ناقیح هيسردت "هلحر نکیا ج :ک كي هقيقحلا ىف هردشا رامشا هليا یس 4۴ رک

 ٠ رديربق كہلااموم [ 117031113. ] ابتاپرھ دز ندنویضایر نالوب تربش هللا ی آ و" نسح



 آسا

 ناشح كن هن اثلثم لوادح هدف رش

 ییدلیا لامعتسا هناكي كنونئانو یاندق

 .یدبا ترابع نديرو كس وقرب یاتلثم طخ

 یرات - لون
 [ تاير راد ههم دق تيه ]

 كسو,ماطب هدباب و س ییاسح تروص كلودج وب - ىلودج رو - سوق هدرلیلناو
 بساملا شید س هئاتلثملوادج نانولوالامهتسا کالباهدقرش س هی رقت لوصا ج ردنم هدنسيطس#

 كنيلظلا لكش .ردمهم كب هطقنو :هملاطمرب -- ىلودج لظكربساملا شبح س ىرالودج بیج كنيناتبو
 ىلاهمتسا ىكلواندافولاووا كنيرالودجلظ -- یامعتساو جارختسا كنيرلروتسد سام مدقم ندنفشک

 س ىراروتسدو یرالودج تاثلثم هدرل ل دنه ميدق س ؟ رديمراثملا ندرليلدئه ییج رلبرع بس
 لامعتسا نوما كنونو س ىناسح ىبهيئاثاثم لوادح نديكي كنافولابا س اتنوک اهارب  انابايزآ
 تروض كنببح ك_سوق قا هةبقد ۳۰ هلبا روتسد و س ىروت.سو نيرطسلا نيباه' لب دعت ییدلبا

 نیرطسانیبام لیدعت ییدتبا لامعتسا كنافواووا س ىسهشقانم كنوو هلصحتسم جان س ییاسح

 یاکروک رز س هعوضوم کیدستبا نایمرد دادیفج نيدلاثايغ ندنیرخأتم نوجا یروتسد
 یا ىنبيج كسوق کالهحرد رب دادیشج ندلانایغ س هيئاثلثم لوادج نانولوا باسح نرجا

 3 رظن كالوصاوب نسم ىلح كن : سهلداوم هئثلان ةجرد رب ین لوصا یيدلبا لامهتتساو روصت نوا

 نیس یلخ مريم بس كب غولوا بس ىح شوق ىلع ب ليدعت ك _:.مور هداز یخاق بس یسهرضاح 3

 . یتهراشعا بويح كدصار نیدلاقن

 كسوق رب ىناثلثم طخ ییدلیا لامعتسا هناکی هدهئه لئاسم كنهسانو نوضایر

 نوضایر هرزوا هجو ییدادیا ناس لوا ندنو هکنوح . یدیا ترابع ندنرتو كنفعض

 هيىورك مان فرحنمر, مولعم ینکر شب «یسوف وب نوا نييعت باسحلاب ىسوقرب هینانوب
 كسوق نالوا لوهجم هليسهطساو هیضایر تبسانم دوجوم هدننایم رانوبو ؛ راردیا طبر
 هسدوج و هدهشهتاباسح نوحا هينانثون نوضایر هيلع هان .ىديا رارایا جارختسا یتمیق

 . . یدیا ىلودج «رتو - سوق» لودج ناوروك موزا
 هراسوف نالوا نودفاتخم تاحرد لواكا. هدننابم هرات وب نوضایرآر ظن هب هعفاو تاقیقحت



 هيقأب راثآ م8

 هلبا یتنلالکش كرك ءكردديا زارفا هيهيوازلاملاق ثاثءىكيا كرك ىرلنوب نيدلاريصن هحنلک

 ین ر اکج هلبديا لح لصان كراثاثموب هارهلیاقسطت ین راروتسد كنافولا وا ايو رص وبا لاک الاب

 < 10 6۱ رايشم اا

 ن دلار صن هرزوا ینجالشالک | ندناحاضيا نانولوا ضرع الاب هجو ر هک و لاح : ردشءد

 عاطقلالکش هدننابم رانوب و ؛ شمرتسوک لوصا چاق رب لکد رب نويا ىلح كلاح رب یه
 ییدلیا حاضیا و هارا هرزوا كلملدبا لح هلیسهطساو ىلظلا لکش و ىغملا لکش و

 .ردشم ولو ترابع ندرالوصا لصوم ههساسا تاروئسد نالوا دوحوم نوک و رالوصا

 .اطعا هورغود ندو غود یراروتسد یضتقم نوا لح كراهيوازلا اق ثاثم 4 ردق وش

 .. ردشللا افتك | هللا فیرعت هسیا یرالح لوصا كراهوازلالئام ثلثم و شما

 ۳۳۳و و کری ندک لإ وس یل لوا كرايورك تلك یسدنک الذ
 فداصت زا كي هدناقیطت هناباسح و هکنوج . مدلیا یط یهباسح تالیصفت نوجا
 یداوم نانولوا ناس ردق هارو هقشاب ندوب . مدنا كمس هصق یشا ندنغيدنولوا

 هدی ر وس « زہکح كلج وک رب هدارجا ی هم ز ال تاباسح هسمنک را نالوا شمالك  هلشال

 و ردش) | هوالع

 قرط نالوا لصوم هتدسانم عو تردو» نالوا 11 هدا ورا تاثلثم نوک و هتشيا

 هدلاح مکیداس « نل » : ومعود هشام كم و نيدلاريصأ ندا فارعآ ىلوصا ايو

 لا تباضا ردق هن ءدتسةعد +[1] «مرونملپ ىلوصارب مكد جرد هب هلاسر وب

  EY Jهيضاير ةعو# هج زما رف ر لا فلاس  aه.ةىك ۰ : ۵ ۱

 ] ]۷هفیص - عاطقلالکش باتک : ۱۵۲



 ۱۳ ۱ لوا باب

 ها علض رب هللا هواز جوا هده وازلالئام “یورک 7-5 رب هسبا رلروةسد وب ۱

 . ردنرابع ندناسانم نالوا دوحوم

 "دلاقم كنعاطقلا لك ںاتک نيدلاريصن لوصا رب ندبا قوس هرلروتسد وب هتشيا

 . ردشادبا فيرعت هدنسهماخ

 فورعم هليمان یفلالکش هدننايم نويقرش هنابسانم ولو صون [م] ء[5] «[۱] ىدمش
 لباقم كتبسن یهدنب یراسج كنسکیا ندهئاث عالضا هديورك ثلثم رب یهو نالوا

 : هجنبجوم اوعد نانولوب نيبم یاواسم هتبسن یهدننپ راهواز
 7 نک "بن تح

 7 سم ب ويقل“

 ۰. و
 7 ص

 5و نو 7 سم

 5 سم 7 ۲

 :و
77 

 5 تب بل بس

 5 برج هل بس

 لباقم هرادبوازوب هلا ىمهيواز كيا كورك ثلثمرب هسرارولوا كاج هاب دی اءهوالع هدینایسانم

 8 ندا هداوا یهو تایسانم ا یاض کیا

 م م

 5 سوح 7 نح بل سو

 [5] ۱ بح تدني سس
 نودع 7 یی تل ید

 : رو ولوا سرسد هنر وئسد

 یهخش كرالوصا یرلکدلیا هنارا نوا ىلح كنهورک ت اثم و نوضایر

 :ردلکدیف رب هقشاب زدن راروتسد ساسا عون ترد كنه ورک ت امم نو و رار وتس دوب نالوا

 قرشتسم نري ندزوگ هكر رض ر یطس یمح رم هتل تم اهقا 01
 ندنكيدمتا ققدت یزالوصا نالوا راد هنلخ كرادووازلالئام تلثم یرنات - لو ريش

 : هدهضایر ةعومج را دلا فلاس 1

 ”ىورك تلثم هل.سهطساو [ ىلظلا لكشو ینغلا لكش ] اوعد ییا وب نيدلاريصن »
 هرلهيوازلا لئامثلث» .ردشألا سيسأت ینسهفاک نمراروتسد یکیدمشمزب دئاع هرلهيوازلا منا



A هيفا رای آ 

 ۳ لصاحاو

 2 ۱ بن
 مس طط ل سامع

 ۰ ل نګ

 هدندنشسانم

 AE و6 0 8 و ایا شا ست ۳9

 )۷( 3 ج نام نعيد ل دا ا ل اهم و )تک تاب لیک
 | س22

 ۰ رون ولوا سراسد هنر وئسد

 ریلیرتسوک هلا ب یسیواز با هدنسهوازلائاق "ی راك تل تاو لا ید

 ۵ یحنعب هسیا ليديا تقد هیداوا مد 3 = ىا + و یلض میز و
 : ًاقیفوت هنیروتسد یجب

 (> +: لال تحمل بج حب بح

 :؛ ايو

 [ 7 بح ا ل بح دس + بح ل تحل ] ل بح = ت تح

 هيا رولونوف ىراةميق هحئبجوم (۷) « (1) كنيرادقم ل ل بح و ا ل تح دوخايو

 ب ںی > نو و نح > ی و بک
 ۱ KS ل نح = ,ن تح

 ل ل ےس رم

 : تیام و
 رص

 ی ا ا و بح ج نم = ں تح

 :هدرضاح لاح هدوب ًارظنهنسالوا یممتم كنسهببواز ب یسهواز ت هک ریلپدیا كاصختسا

 ايا ذل چسب رج نها اع نو تو
 ۱ ردا: باا یلدا یخ

 لح هدنوجمبا علش لوصوم هنیرانبب هليا هيواز کیا یه ركيد هلئسم یبع هک ردیعیبط
 ۰ هساأ رولوا كح هر دیا

 "تب 2Y e 7 بوح .ل و تک 7 ينك سن — ں نك

 [r] 0002 عن دن ن نو و نه ےک > نو

 ۶ نو چ اس ب سس لس 7 ب۶ ب يضل تن

 , رولوا شاک هدوجو یراروتسد

 ےس ۶ یی
 س



 ما لوا باب

 ء هدنسورک ثلثم ط ء ل نالوا همئاق یسسواز ط الوا (۳ع۰لکش) هدلاح و

 ١ : هللا یسه واز

 = ل ل و

 : [ ى رب كلاح جنشب ] ندنغیدلوا مواعم یعاض
 60 009 و يلج سد ام ار رخ ينط تل سا

 1 هح وم یروتسد یحندرد كلاح ىع 1 یک یفچهنولوا نييعت ىمهيواز ل هللا یروتسد

ES Iءا تن نرحب خب ماین( ارور  

 :[ هجنیجوم ىروتسد یحنچوا كالاحیبع هني ] و

 )۲) a 0 = لب ل بح
 باند (. تي ۰ )تخم

 ۰ : [ هجنیجوم یروتسد یجنکیا كلاح ىنع ] اذک و

 "تب چیک UO ok م
I69 ڪک حس  

 : [ هجنچوم ىروتسد یجنشب كلاحیبع ] و "

 ) ( ۶ بج ۶ں ۳

 طقف ,رون ولو

 5و ل بح
 ےس "و ل نامت

 ول بحي

 د هنسال وا

 2 ب 92 لج
 () E ےس کک ل بح

 رولوا و وق هنلح هد (۲) ىتميق وب كنسهدافا , ل تح هتشلا . ریلیدیا لاصحتسا

 و بج 5 ںی 2 تو

 9 ۰ ےس 2 تعول و نيو
 ل بد ۷ بل سو مم سام مام ۱



ê EA N * 

 : ايو

 + بح ص بحل لس تم ص نج قمن
 نقف بح 5 نر

 ۱ : دوخایو

 "بن یخ

 . رونولون

 جد هوا زلا مما ثلثم ظ ء ل ندف رط رکید
 E و وه

 [ىروتسد حش كلاح جنشب] ىتميق كنعلض دن هروکهنغیدلوا مولعم یسهیواز ء هلياىفلض

ESبن و ی  
 ا دین لا شام

 : ايو

 ب سام ماه 2( ب ۰ ) سام 0
 د بج ۳1 د بحل مع داو

 : لصاحلاو

 )۳( "تب سام و بحب ےک ص سام مام

 : هسلا رولسن وق هناحم هدنسهدافا (۱) هدیراقو ندنغجهلوا

 7 و بح
 ٤ں 7 ب> ب سام + 7*7 نخ ح نرو وبه

 "تب بو

 : نيربانبو
 7 و 272 ی با تا ج ںی ب یی حج و بح

 ندنشیسانم [۱] یهدننابم هیوازرب هليا علض جوا نانولوا لاصحتساهم وا هدوب هکرونولو
 . ردن رابع

 هد رلث و هلایرلهواز 7 « و هدنسهب وازلا لئام یو رک تلثم ء7 ت لصاحلا . 

 . نوسل وا مولعم ییاض ب لوصوم



 تلالد كتيسانمرب هل و لح تروص نان ولوا فبرعت [۱] هدعاطقل | نکشلاباتک هتشيا

 . ردترابع ندلوصا ییدلیا

 ا لباقمهتیرب ندرلنوب ىرب «هلياىلض یکیانیعتلایلعال كنيوزك ثاثم هكردعيبط
 : هحننل ا هراشعا رظن یسوازییا ءروصحم 0

 5 بح ں سام مام ل ء جم چ تح حج نح ہت سام ماع :

 7 بح ب سام مام ل ۶ تح و ىحم حو بح "تب سام مام

 ۽ بح 7 سام مام + و تب بح = تا تح 7 سام ماع

 ۷ با تح ٭ سام مام + ںیم 4 بحجم ک و تح + سام مام

 7 تح و سام مام لم 7 حم تسرح تس نا نج 5 سام مام

 ب نح و سام ماع لن ں نحن ج نح حج چ تح "و سام مام

 . رولوا شلدیا لاصحتسا هدیراروتسد |

 مولعم یراماض ۶« «ک هدنسبوازلا مئاق "یورک ثلثم ء ب هدر ۳
 ۱ . مدیا ضرفأ

 هلرتسشم ىسهيواز ل هدنرلهيوازلا ملاق ثلثم هى ن ل « ط ء ل (۳۵ لکش) هدلاح وب

 : هجنبجوم یساوعد ىنغملا لكش ندشیدلوا |
 رس رسم

 ب ل ند مو ب بح

 رح =
 5 ل بح ط٤۶ سبح

 : هكون لاح .رولوا
 - 0 مس

 و بس ٩0 = هو ۱

 2 0 رس
 ناد ٩0 = لو

 : هزوک هنکیدلرتسوک هللا ص ارصتخ هد ء ل و
 هج ل. ص حج لن ء ل ح تل ۱

 ,E ظ : نيرباسو |
 ( + صر اح (ء ٩= ) بح
 يا وص جک و 6تا ٩۰ )تح

 ۱۰۲ : هغي عاطقلا لکش باتک [۱]



# ۴ ed ی © 6 

 :ايو
 E) صریح... 0 سام مام

ele 

 7 بد ص تمل 7 فج ص نوح و سام ماع

 ص بح ص بح ت سام مامي

 : ابو
 یا ما

OE E۳) ( 

 رون ولوا سرب سد هج
Eه وا زلا مق قلم .ط ء ل کون 

 یجشا ۱ هدنس

 1 هح وم ىروتسد یخدرد
۵ 1 

 ٩ نام و تح تدي س ساه مح لر ل سام

 و سام با بحب = , سام ( باس ٩۰ ) بح = ص س 7 1 ج 5

 )0 ۶ سام مام نر یاری sê موا و ا : ١ سام ام

 . .1 ۱ 1۳ اع قد[ 5 ریلب دیا لاصحتس ى*# برا ا `

 هدئسودافا 5 ۲( 2 كل وهم ص سام م ۶ ۳ 7

 ۴۳۶ )ىب ( : هسا رواسنوق هنلجم

O Ceیر نیا یا  
 ہل ج بح 18 و سام ماع

 ۲ كرهديا برض هلا ت تح یف رط ] دوخايو

 "تب تح و سام ماع ےس 7 بح و سام ماع لع 7 تحن ب ںی

 ىركيد لباقم هنیر, ندراماض وب ىرب هليا علض کیا هدوب هک رونولوا سرتسد هنیروتسد
 9 ردلکد یر هقشاب ندّسسانم یهدنش رله واز روصح هدنسه زا یسکیا يه



 ر

 . رولوا لصاح هدىراروتسد

 تامستص نوجا ىلح كنه ورک تاثلث» ه وازلا لئام هدناسلردب ینوکو هتشنا

 ساسا ندا هدافا یتسانم یهدنناىم هيوازرب هلبا علض چوا و نلیدیا لاصحتسا هلقرط

 تفارتعا تحن كمولع ناخزّوم و نقرشتسم هل .. ردنراسع ندرلنو هدیراروتسد

 ییدلبا لامغتسا هدنرومشم عز كنيناتب رتيش دصار [1] هرزوا هجو ینیدلوا هدنشدصتو

 ۱ : ردروتسد رب هبوب روتسد
 ى 5 «ت هدنسهوازلالئام یورک ثلثم و 7 ب رب ہک مدیا ضرف یدمش س #

 . نوسلوا مولعم یسهیواز 5 نانولوب لباقم هنیرب ندرلنوب هليا علض یی

 [۲] هليا دیدم ردق هنیراهطقن هى ءط یراماض ۶ « تج (۳ع لكش) هني هدلاحو
 ین راس وق هم ظعء راد نک ندن رلهطقن 5 «ب هللا هو ءط هنو ؛هلیا غالبا بهت اد میر دو

 نالوا لصاح هلتروصوب . مدیا لاکا یتسیورک مات فرحه و ىل هو ج كرديليا مس

 ءاط ود ل نالوا كرتشم یراهواز لو همئاق یرلبواز ی « ط هدیورک مات فرحتف]

 : هجنیجوم ىلظلا لكش نوناق ندنراثاثم هو ب ىل
 1 ل من و شام

 ہر ل بح وت سام

 : هسبا رليدياا هبازا هللا ص ییلض ۶ ل نوجما راصتخا . رون
 رص

 7 ٣ص = هو ل

 : لدنمح

 ۱٤۹ : هفیص س ىسهيضاير ٌةعو# ىسهنس ۱۸۹۲ رک ذلافلاس س ىرئات لو [۱]

 ١48 : هنی ل عاطقلا لکش باتك [۲]



 هيقاب راثآ ۷٦

 س

 بچ نج ےس صح اع ما Tar م
 ےس س بنو بح مك و ل س $ ب و ب

 و ۲

 ۱ طقف و
 مس

 و 7 سس

 4 نحن نو نح رم حبس تسع و ل سام مام
 و ب بج

 : هلقملوا

 تج بحب نك
 سم 5 تک بو يدم کک لس ب و نجم

 و 7 اس و ج بح

 : تبا و

 ۱ [ . روولو
 ۲ ی ۲ جد

 یسهواز 7 هدندنمولعم سوق هو ط و ىسهيواز 7 تو ندنسهمولعم هیواز هی و لود

 « . رونولوا لاصحتسا

 ۳ هز وکم ىدمش

 : هساأ رونولوا"عضو هن رالحم هدريخ ا رودسد راد ون هلغل وا

 و ی م و ی 3 تبجين ب نحن ح < و 9۴

 ۱ .رولوا شلدیا جارختسا یرونسد

 روصح هدنن ایم رتعلض وت هل | یلص ییا م ولعه كم : وازلا لئام یورک تلتمر هکر د سط

 یان ییا مھ نييعتلا ىلعال ثالثم روتسد و ناب ولوا جارختسا قالطالایع WE ه واز

 : ندنکح هل هنولوا قيبطت ه ه واز ی هدنراش

 تخم نح "7 تر ما ۶ں نم ح "تان

 ]١[ رس و ما 3 تب نوني 7 صن

 و تحن 7 تو "تب تح دل 77ج یجب ںی ع و نول



 ۷ ۵ لوا باب

 : دوخايو

5 < 
 ےس = و ل سام ماع

 و ب بج ا

 . [ رونولوب
 ۹ هلبا 35 یل ت ل Ee ب هو هل 9 و

 37 ىسهيواز ل و ندنغیدلوا ىواسم هةعومج ىرامواعم سوف
 ( ۲٤ لكش ) هدىومهوأز هو یک یج هل وامولعم[ ی الودندنلثم و ط ل ]"

 هس هدیسایاوز و عالضا یاب هدكئلثم وب یک یدک هدعلار برض ندید ولو هاو

 : هلبشرط یننلالکش هني دوخایو ؛ رونولو هليا هجو کیا
 رس رس

 ب ل س 5 ل بح

 O سس تم
 را راس.

 ۶ و سهام تک هل او نب ل و ل حت ل و مولعم ء ل کنوج] يت ندنو وینج هلوا

 برض ینی ] .دولوا مولعم هدیاض َت > نالوا یاعكنوب هلتهجینجهنولوب [ندننیدلوا ۱
 : نانولو هروک هعبار

 (22 سو. )بح 2 4۰ ) تج ۱
 : ندنیسانت

 ی تگ کو وک

 دوخايو

 ا (تو بل ۶ء ل ) بح

 :و

 ا

 تاون بحت ۲ + تو نم 2 ل حم 460 غ و له ۱
 حج = دوس

 و ج بح و ل بح :



Vهيقاب راثآ ٤ 

 نوجا جارختسا یتسهلوهح ناكرا ندنسهمولءمناكرا كالثهرب هلبوب ك [۱] نيدلاريصن

 : رونولوا لق اع ىلا هجورب ىرب ندلوصا ییدتیا نام

 نیما نعبر ل ?cL ریص) نا ىلا تاج و م یلض جرح س ی رام ر»

 ۱ )ا ثلثم یک وب لو عاطق مل و ل ىلع ء ت یقلی نا ىلا ط هو ج رخو

 برضلایف نيدام ىلع نيهجولاب ةمولعم هاياوزو هعالضا قاب ريصتق ةمئاق ل ةيواز

 عوع وه ىذلا تل علض نوكي بدول ثلثم ىف و ةروك ذلا بورضلانم سماخلا
 اياوزلاو عالضالاقاب ريصتف ةمئاق مو ةيوازو ةمولعم ل ةيوازو نيمولعملا تو و ء ل

 . ناهجولاب عبارلابرضلا ىف اک ةمولعم

 بو تن ملا تك تل ب ةسنك یو تغ ىلا ء ل بجهسن نوکل ینغلاب اضياود

 بو هیواز ریص] يا ةيواز ةفرعم نمو ةمولعم ند مام 2 # تبا رمل a اف ةمولعم

 « . ةمولعم > ةيواز ريصت مو لن ةفرعم نمو ةمولعم

 هحر لح لوصا وش نانولوا ناب قرهلوا حقنم تیاف ندنفرط نيدلاريصت یدمش .

 رک ذ 1 یالود ندنغیدن ولو مولعم كب ايو ندنکیدتا رركت هعفد قوحر هدنناتک و

 ۱ 1 . مدیا ريسفت هدنسهزا [ ] ییا هدیرارب ىيدتيا

 هم و ؛ )هديا دیدع ردق هبهحم دا غالبا همان عبد درب ی راءاض ت7 « ۶ + كئثلثم »

 قالمهنيركيدكي هدنسهطقن ل ىرراسوق هميظع ُهرئاد نک ندنراهطقن و هليا ب و ط هللا

 . ملهيليا لاکا [ يسيورك مان ف فرحنم ىنعي ] ىنعاطق ء له7 هلا جارخا نيكد هبهجنولوا

 كش + هد ریاض رو ط ء و ] ندشدلوا هاو یهواز ط كام و ط ل یدعا

 [هدنثحم رله وازلا ملا ثلث هلوا] هدىراهنوازو عاضاب [ندشیدنولوب مولعمهدیسه واز ءو

 یغملا ل كش ىنعي] هلبادجو ىكياءرزوا ىيدلدباناس هدساخ برض ندهتسبورض نانولوارک ذ

 : هعحارلاپ هسماخ برض هل رکید سمت ] . رونولوا لاصحتسا [ هل. رط یظلالکشو

 و رج تس ۵۰ ) سام 7-1 ساغ 22 ۱

 حس : = و ل سام

 ۶ م سام مام مس

 ۱ ۷ ب هک : عاطقلالکش باتک [۱]



: 

 ۷۳ لوا باب

 ۲ 37 3 9 تح و

 : هروك هتشیدلوا مولعم ىسهيواز > هليا ییاض 5 له

 [1] 55 بح سام ےک م سام [9] ٤ تحن 7 بح ح و بحي

 "و نا 7 وخ م

 +7 ںی 5 تو

 7 سام تیم ر
 ل ےک "و لح ےہ 7 بح

 ب ساع 4ك بح

 : هروك هنغن دل وا مولعم یراهواز م .ج — +

 ت ساغ مام 4 7 ںی

 بسه  ج ساغم مام [۷] = 7

 و سام ماع چ

 7 سام 7 برج

 ر 5 س و
CO7 بح و سام = ۶ سام ]۳[ سلا  

 تالاح نوجا ىلح كنه ورک تاثلثم نالوا هيوازلامئاق نوكوب .ردراشعاللوق ین راروتسد

 تراشا هليارلو مون [۳] ء[؟] ء[؟] هدئعام زانو ةساراروتسد نانولوا لامعتسا هدهتس

 كرلهبوازلا مثاق یورک ثلثم هبقرش نويضاير هيلع ءاشب ۰ ردنرابع ندراروتسد نلیدیا

 3 .ردراشللا لامعتسا مح لاصحتسا م ینسهفاک كراروتسد نالوا لمعتسم موبلا هدنلح

 هبهب واز اق ثلثم یيا اي یناثلثم عون وب هيقرش یاملع .هحنلک هر« وازلالئام ثلثم

 یلظلالکش و یننلالکش « عاطقلالکش دوخای و هلیئروص كما غالبا دوخاب و قيرفت

 . ردرلشعا لح هلمسهناعا

 : ملهيليا لق هرضاح ربج ناسلو رک ذ ینحاق رب ندرالوصا و یدمش

 ییا یک ۶ ءَ كنسهوازلا لئام “یورک ثلثم ۳۶ لکش) ۶ جد رب - و

 ۱ : نوسل وا مولعم یسهواز و روصحم هدننابم رات و هلا ییاض

 ۱۸۰ هی - عاطقلالکش باتک [*]



 هقاب را ۲

 ۶ بام وب تهی
 ۳ ] تخم [EY = 2 ع

 ت ساغ 7

 ۳ ی 107 5

Aa Eنر شون مسج  A8ت =7 سام  
 و بح .

 بس و س 5 هم ا "و سام اک هب و بخ

 : ًارظن هنغیداوا مولعم یراعلض وع -۲
 2 دوا 5

 [۳] هم حس و نفاق ۱1 5 تنيك 7 تخ ےس ن ني
 ٩ بو

 7 مم 7 شان

 ]¥[ ع حج > ساغ 7 هشه نوي

 5. بح هل يروح

 و تون
 ۶ سامی مام > سامممام حن بحي

 بت يد

 : هروك هنغيدلوا مولعم یسهواز + هلا یلص 3 س س

 ۶ سام ب

 : 7 ,سام ۱ ۱ ۱ 7 تنجب:

 ۱ تب ںی 9
EY em 27 بهم و سام ماع تحن سام مام  

1 ۱ 2 

 5 ساغ 7 بس

 از 7 ۲ ] 25 م : 3 دو یخ

 : هروک هنعر دل وا مولعم یمهبواز + هللا یلص ب س ع

 ۰ ف ام ماع أ 3
 [1 3 5: ےک “وسام [ ۳] تب بخ + بج ےک 7 سو

 ب بم

 ب سام ماع "بت نم
 رص

noc ME 



 قوق قا ی 8

 . یدیا رازانا لاضحتما روف

 ثلثم ۽ ه > همجنولوا مولعم یدمب مه ج هتشيا
 : هدنسهب وازلا عاق

 ۳ 6 ۵ ب 5 ی هلّتسم ندنغج هن ول وب یدوم هو هلروئسد

 كن هوازلاماق ثلثم کیا مولعم یلضرجوا یک جوه و

 هدنروص ینیدنولوا هارا هديراقوب و رارايا عاجرا هناح

 ىديا رلردبا ناصآ هدى راه واز و 6« # « ب

 هيورك تالثم

۷۲ 

 هقرش یاملع نوجا لاصحتسا ینسهلوهحمناکرا ندنسهمولعم ناكرا كنه ورک تاثلثم

 .ردرل شما لامعتسایرلر وتسد نان ول وا جارختسا هديراقونهليسهطساو ىلظلا لكشو ىنغملا لكش

 سرتسد نوحنا هب ورک تاثلثم نالوا هب وازلا اق الوا

 هاو یسەواز ب : مدیا 2 ىرارو:سد یراقدل وا

 بورض هدنسل ورک كلم 5و 7 ب (۳۳ لكش ) نالوا

 د

۴ "۳ 

2 ۰ 

 و ن لاممتسا یهیآ تاروتسد هروک [ ه هتس تالاح ] هبهتس

 : 6 هوش. ردراشلا

 (۲۳ لک ) : هروک هننیدلوا مولعم یرلماض 7« ّت س 9

 : هلسهاعا ىلظلا لکش : هلیسهطسا و ینغلا لکش

 ] فیض : 4۲ - 6۱ [1 ١ ] هن : ۰۸ 2 ٩۹ [



 هقاب راثآ ۷ +

 ثلثم هسیا مولعم عاض یهدنراشب هليا یسهیواز کیا رك | هجنلك هرلثلثم ركيد »

 00 أ. رونولوب علض ییا ركيد هرزوا هجو زمكيدليوس هدنثحم هيوازلا مئاق
 : هروك هنغيدلوا مولعم یر واز 7 ‹« ب هليا ییاض ف (۷۳۰ لکش) اثم »

 (7 + ن) — ۱۸۰ حو
666 ۳ 

 : انازو
2 

 ر لل = سس 2 ۱ سس حج

 ( ٠١ لكش ) و
 و

 5ك سوح 5

 سس تم د سس

 7 بد 7:

 . ريايدبا تعجايص هسراروتسد

 لباقم هبهمولعم ةيواز «هسیاشاربوهبواز لباقم هنيرب ندرانوب هلبا علض ىيا رک +

 یک ىتسن هیج هیواز لباقم هعلض رکید كنج همولعم ةيواز یتسن هعلض ركبد كعلض
 یحنجوا رکید هي ولوا مولعم راهواز . رونولوا نیست هد واز رکید و ندنغح هلوا

 . رونولو هد ملض

 هلماعم یک یهدیراقوب هني هسیا رولوا مولعم هیواز یهدنرانس هلا علض ییا رک »

 ليزنت هعلض لباقم ندنسأر رب هدلاح وا هسیا ترابع ندماض جوا تامولعم رک ا . ريليديا
 یک ینبداوا هددي وازلا مق ثاثمربهدعبو نایت هروث ههدعاق نانولوا ناس هوا دوم نلیدبا

 « . رونولوا باسح هدىراهبواز

 ثلثم رب نالوا مولعم یلض جوا هیقرش نويضاير هروك هنغیدلشالک | ندنوب
 هلسروص كلبا غالبا ايو قيرفت هي هب وازلا منا ثلثم ییا (۲۲ و ۳۱ لكش ) ىبهيوازلا لئام

 لار و الوا كئام رب نالوا مولعم یراعلض e : هك هليوش .ىدراردبا لح

 نانولوا نایب هجلواكئيدلاريصن ىلوط كنيدوم ۾ ء نليديا ليزنت هنیرزوا علض لباقم

 : یا هي [1] هیس ده هدعاو ىيديد

۲ ۷ ۳ 

 هم دم جن — و ۶ دو بت 22 7 خر

 : ًاقفوت هنتیسانم

 ۰۷ : هفيرحص ل عاطقلا لکشلا باتك ۰



 ۹ ل وا باب

 7 و 7 بو

 / <> ات : ایو تدب ص بس
 7 يمدح ۳ بت

 و

 5 بس 5 5 يح 7

 رہ ع 22 و ايو ا حا

 / تب

 .ىديا رونولوا تعجام هنیراروتسد
 : هروک هنفيدلوا مولعم ىسهيواز ء هليا یلض + ثلا 04 5

0 
 و م 7= ٩0

34 - 

 ر ص 7 سجد 72

 رب بس بت :ايو تم بس
 7 ب 5 ب

 0 5 بيد ر 5 بد و

 هن مع سدس تو و : ايو ar م

 س 4 ۴

 . [1] ىديا ريليديا لامعتسا یراروتسد
 : ًارظن هنخیدلوا مولعم ىرلعلض 5 « < ًاعبار

 ۲ ۲ ١
2 

 ىو دل 7 = هن

 : هدعلو رونولوا نييعت ىس معاق رو ب [ سورعلالكش ] هل روئسد

 ا ر

Eبس = 7 بح : ايو یا  >< / 

 ب 7 بت

 : تياهنو یمهواز 7 هدهلبا

 چ ۰ او ۱

 . یدیا رونولو ىسيواز ء هليروتسد

 ردقفاوم اهد كلكد بوش نيدلاريصن مدصوصخ وب « هحنلک هر« وازلا لام ثلثم

 : زردبا نط

 نم هک رد هلو زيتيمها ردق وا نزاو ییبط ردق وا نیدلاریصا یرللح تروص و [۱]
 [ 0۵-۵5 هعوبطم خس ] . ردشمریویک دكرهلبوس هجهليوش انداع هرزوا یحهلوروک هدنسي نع



 هوا را !

O ۶ 5م  

 وب لر س ٩0 = و هواز

 ١ هدهدنسهب وا زلا مق تم ل 8 ب نالوا هب اشف اکو و

 7۴ ۳ مس ۱
 / = و ت 4 و بح = وار بح = لن

 : ندنشیدن ولو

raی ب  

 ھ ب وان

 :ايو

 )00 د م

 هليسفطساو «هب رطضملاةاواسم» هدندنراتاواسم (۲) ء (۱) ىدغا . رونولوا لاصحتسا

 : هليقرط كما برض فرط فرط یرلنو ايو

 او 0 ١

 .۱] ردا هارایفیدلوا بسانتم هليراسج هيواز لباقم كرلءلض هدوب هک رلیدبا لاصحتسا

 ندنسهمولعم ناکرا كنهوتسم تاثلثم هنقرش نوضایر هک رد ءاشا هب هصاخ و هتشيا

 نالواهماق یسهبواز ب (۲۹ لکش) هک هلبوش ۰ ردراشلهدیا يارختسا ینسهلوهج ناكرا
 + هدشانم و ج ف

 ؛ هروک هتفیداوا مولعم یراملض ۶ , 7 ء ت الوا
۳ 14 

 7 7 تخ 7 تح 7

 يثق لس =7 بح :ايو سس حج تح حس تت
 ب ره 4 ک

 : هدعلو < روت ولوا نييعت ىءه.يواز + هليروثسد
0 

 سس ٩۰ ح2 و

 1 7 : YJ] یدیا روئولو ی واز 0 هدهلتسانم

 8 : : هروک هنغیدلوا مولعم یسهیواز > هلبا یلض ج "انا
 ] ]1١لکش ) ۰ هو : هرم ل عاطقلا لکشلاباتک ۹)

 ] » ۲۲هو : هنگ بس و



 نوا سنت

 ىرلكدليافشك ىندوجو هديورك ثلثمر, .ربارب هلبا هيساسا تايسانموب كنهيقرش ىاملع
 «ىلظلا لكش» ىراكدتا تاسا یشدوحوم هددب وا لا اق "یورک ثلتم رو « ىغملا لكش «

 كنه وتسم تاثلثمهلهو ؛ىديا یعسطكی ىرلهمما مايقهلح یرااثم هليسدناعا ىواعد نليئد

 . یدبا لكد هلس ندشيإا یرلهلا جارختسا ینسهلوهح ناکرا ندنسهم ولعم نا را

 هز وسم تاغاعم

 هب وازلاج رفنم ايو ایاوژلاداح « هدام یرلکدتا ذاحا سا ا كنهبق رش نوضاير هدی اپ ون

 كن ىنغملا ل كش هدو هل ىديساملوا بساتتم هليراممج هبواز لياقم كرلءاض هدیوتسم ثلثم رب

 . یدبا ترابع ندنقسطت هبهبوتسم تاثاثم

 تاثلثم هيوازلالئام كرك ءهيوازلا مثاق كرك زلديا ريليديا لوبق بيج هنيريرتو ةكنوج
 ( ۲۸ لكش ) نييعتلا ىلعال [1] هقبقطاف . ىدلكد لباق كممروك یهصاخ وب هده وتسم
 هرزوا قلوا کف یتهطق ت و دیدم ع املی كا( > ت كلام و 2 نر

 2 هئملضو + ندنسهطقنب هركوصو ؛مءدياديدحت هلباهرتادسوقرب
4 

1١ ۳ 

 و دا ۱ 35 ندنرله طق ه « هو هده رزوا دوو و مسرت ىيدو# تا
 7 لا 1 : هدنشلتم > ط ب نالوا لصاح . ملهيليا ليزتت اهد دوم ررپ

 ٩۰ / TT ح ط ةيواز
 2 رس 0 ده

 2 لر ب چ = ۹۰ + ۰ و هب واز

 هدهدنسه والا اق ثلثم ل ر ب رکید یک و
 (۲۸ لکش)

 يد ۰ک ( راظق.فصت ) ت یت ٤ ج نح ح ینو نع حج 3

 : ىنالود ندنتماشم كتلثن ییا و ندنغدلوا

E 
PEI TE 

 : ايو

 E و چ
 220 0 دع نک
 2 E ۱ 7۸ بح ی

 4 هدنسهب وازلاعاق نام ء ط ی كيذك ۰ روت ولو

 همه : هفیص ب عاطقلا لکشلاباتک [۱]



 لح لوصا كلام

 نطفل ا ىلع نيهاربلا نم تاما وا جا رختساناف»

 «دیلقتلاب

 یس ر الا صن

 رصع ىحن درد هيقرش نوضاير کروادیا صاظن ندداوم نانولوا نا ردق هارو

 هقيقاىف .یدیا راشلوا بحاض هنسهفاک كتايسانم ندیالکشتیساسا كتاثاثم نف هدير
 الدو ضود ىبج ماك هلبا ببج ندهيتاثلثم طوطخ بقاعتم ىنعويش مالسالانب كنطسحم
 هدهدراحم ز نالبزاب هرک وض ندنلوق كاسا مامو سام یک یراکدتا لامعتسا هو شود

 ؛ردشاوا لصاو هتوبث ةبترم نوکوب ینیدنولوب لمعتسم كنهیساسا تابسانم لآ هجورب
 ۲۱] ۱ = ن لم + ن تح

 األ ید

E E 
 ب حم

 ب بح

 ب

 ا للم
 ب بح

 .ردشادیارابتعا دحاو هراد رطق فصن ًاقيفوت هب ین وربب ناحرلاونا| هان هنکل هداس هدار #۶ ۲۱ ]



 ۹و لوا تاب

 هلا كل بح قردنل | ىسامت كنسوف (ك 4.0 ) نود ند 4ê Ea بنک کک

 رول زاوا قاتا ینا اضاع تک و ات
 رصح هس راسام كرلسوق ی هدنن ودام كيهحرد 4۵ هدلاحر یه نالوا نکم هتشرا »

 هنماع ماهوا ىذعل هلن روصو و ؛رونولوالامعتسا راسام هدديتاثلثه تاباسح هلطرش كلدیا

 . « [۱] رولوا لئاز هدیراضارتعا نالوا عقاو یهدنقح یناثلثم طخوب كنبرابحاض

 طئارشكرلسامم هرزواینجالیشالک | هدندنناحاضیا الاب هجورب كنمدلاريصت هقيقحلا ىف
 ييدتسا هشفانم كس دلاریصن هدوراقو . ردقوب رود رب چیه هدیلامغسا تلاوت هد و ریس

 ندنالاح قجهنولوا فداصت هدسنلح كراهيوازلا مثاق هيو رک تاثلثم رو هحنلک هلاح شب

 : هرزوا جو و هدسآ کنوح 5 ردلكد یش رب هقشاب

 تیچ ماع رب ايو بيج رب هلیرض لصاح سام ماع ايو سام ییا س ١

 بیج رب ايو بنج ماع رب هلتمتسقت لصاح سام مام ايو سام ییا ب ۴

 سام رب هلیبرض لصاح سام مامت رب ايو سام رب هليا پیج مام ايو بيج رب - ۴
 ساغ ماع ايو

 سام رب هليا ىميسقت لصاح سام ماك ايو سام رب هليا بنج مام ايو بيج رب س ع

 سامع مام رب ايو

 ايو سام رب هليميسقت لصاح بيج ماع ايو بيج رب هلا سام مام ايو سام رب  ھ
 « ردلخاد هدوروك ذم روص یسهفاک هراز وب 3 رونولوا نیست سام ما

 سک

 ۱۲ : هن ل عاطقلا لكش باتك س نيدلاريصن [۱]



 هیفاب راثآ 5

 .رولوا شادیانیبمت هلیسهطسا و ات بولطم سوقو رونلوا لاخدا هلودجوبراسوق قرهلا
 هلا رادقم ناقبح ندنمیسه هلا سام 2 كج رو نوسلوا سامر لوهح ًاعبار 3

 ۱ : هدلاحوب . نوسنولوب شلدیا نييعت
 48۵ سبوع

 ی زا
 ك سام 4

 : هربخا ٌهدافا هيا ویو ندهجرد 46 یسوق ك رکا « ندنکحبدبا هارا هدنزرط

 ك سام مام >< هو بح = ں سام

 : ايو
 م1 ۹۰ ) سام 13 تو: کک نو سام

 هلیسهطساو ىسامم كنسوق (۹۰-1) نالوا نود ندهجرد 4۵ و ريليدبا لیوح هنلکش

 یواسمهنم.سش لصاح كج ر هلبا سام رب طقف ويمكن وسل وا سام رب هس ل وه ات «

 : هد لاحو . نوس ولو

 هی سام

 ا ع ۳
 2 تبجچ

 تمسق جراخ ندییغود هروک هننیدلوا نود ند ٤٥ یسوق هو هکرونولوا هنارا هلبا

 رول وا لوح وک نددحاو تفنگ جراخ قج ه ولو قحنا .رونولواباس> هليسدطساو لودح

 : همر و سام هسیا كوو ند 4۵ یموق ہی دیاش . رلیدیا لاصحتسا ىسامم ك امامت

۱ ۱ 

 ( نطو ام < ہو سا# مام

 : تمسق جراخ ییرافو قرەل و

ED 6ك ( 

 0 ۱ : ابو
 ( ك س۹۰ ) سام ل بح = تب سام مات



 5 لوا باب

 قجهولویو ؛ رولولو یرلپرض لصاح هلي سةطساو یلودج راسامت هلتهج ین> هلوا نود
 . سام هل وا یبج كسوق رب هديرض صاح نالوا

 و و نددحاو تمسق جراخ هدردق ینیدلوا هدنروص سوق نالوا كوو طقف »

 . زامهلوا نکم قلوب سوق رب كوبوب نددحاو هليوب ییج ندنغجهلوا
 هتبرضلصاح سام رب احر دوو ؛نوسلوا سام رب رادقم نالوامولعم الآ »

 : لاح و . نوسنولو شلرو قرهلوا یواسم

 ك سام مو بح = تب سام

 هدوک هتنیدلوا نود ند 4۵" ىرب یهندنرلسوف ك « هى هدهداروب هک ریل هلی رتسوک هدننروص
 .رولوارغصا نددحاو هدیراب ريض ل صاح ندنفجهلوارتصانددحاو ىرلساممو بج كرلاوب .

 1 ربلک مزال قلوا نود ندهجرد 49 هدىسوق ت نالوا یواسم هبرمض لصاحو ىسامو

 ندنفجهلوا كوو نددحاو س سامع هدلاحوا هسا كونو ندهجرد 4۵ یسواز ك رکا

 : هنر كنو

 (كل-4۰ ) سام كل سام مام

 : برض لصاح ىيراقون قرهنوأوا عضو ىتمبق

 ۸ر بح

 (ك - ٩۰ ) سام
 و 2

3 ۱ ۵ 

 (ك-۹۰) و رغما نددحاو موسقم هسبا هدارو . ريايديا ليوحم هتمسف جراخ رب یک

 راد ون هدهسارولوا رغصا نددحاو هد (ك سن ۰ ) سام ینهنسالوا نود ند o> یس وق

 an ب سا۶

 جراخ رک ۱۰۰ ریاس هلوا مظعا دوخای و رفصا ندحاو تمسق جراخ نانولو ندنهیسقت

 ؛رولوا یماعكنسوق ن نالوانودندع 6 هیغود ندوفود ها رغهانددحاو تمسق

 یسکعندنغج هلو كعد معا ندهحرد4۵ ىموق ف هسامظعانددحاو تمسق جراخ سكملاب

 ناقيج ندنوب هكريليديا مسقت هتمسق جراخ نانولوب ءدحاو هلرخآ ريبعت : رونولوا روصت

 . رولوا [ىسامم كنمامت كنسوق ت ایو] ب سام مام = لس تمسق جراخ یجنکیا

 نوحاىلاصحتسا هلسهطساو راسام كرلسوق نالوالوو نددحاو هداعلا ىلع هتشيا »

 ردق هيهجرد ٤٥ هدرالودج هکنوج . ردترابع ندنو لوما یرلکدلبا ذاحتا كناملع

 ىنراسكع كرا_سامم نالوا كوو نددحاو ندنغيدلوا جردنم ىرلسامت كراسوق نالوا



 هيفا راث ۲ ۹

 نددحاو ج رخ طقف كوجوك نددحاو تروص هدتمسن كوص وب هكرياسهنلوا لیدبت هليا
 دلراسوف كل « هی طقف .ریاس هلوا ییج كتسوق تار هب تمسقج راخ ندنفج هلوا كونو

 قرض لصاح كتراام كراتو هسیا رولوا مظعا ندهجرد رشب قرف هدیننکیا یھ

 نيرباني .زامهلوا دوجوم سوفر كوو نددحاو هلیوب ییج ندنغجهلوا ویو نددحاو
 ۰ ید روت یک لیتو

 ی هدنتب ىرا_سامم كمولعم سوق کیا طقف . نوسلوا بيج رب هني لوهح ًايناثد
 : هدلاح وب . نوسنولو شلدیا نيدعت هلتمسق ج راخ

 هو سام

 هل سام
 جی ی روح

 یواسم هترکیدکیلرلزو توانو مالو اكو وک ندنسوق هل كنسوق ی اقلطمهدنسهدافا
 قلوا كوو نددحاو تدق قح هولو نوجمآ س نح هدردق ىنكع .ردمزالیماع ولو

 . ردلام هدو هکردیا اضتقا

 قرق هدیسکیاره هرزواقاوا ك >> هو ىنعي ًاقفوتهطرشو یرلسوف ك « ی رکا د
 نييعل ں تح قردتلا ىرلا_سام هيويغود ندوىغود كرلاثو هسا نود ندده>رد رع

 هدلاحوا هسيا كوو ندهجرد رسشب قرق هدىسيكياره ندنراسوق ك « هو رك ١ .رونولوا
 هم سام

 . هس ر
 نر ل سام

 (ك - 4۰ )سام ك سام ماع

 »)كف بس ٩۰ سام ہں سام ماع

oer 

 ذو .رد ود ندۀهح رد رمشلا قرف راس وف ندياليكشت ىج>ر2#و تروص هد كب ران هك ربنا

 كوجوك ندد رحم (بو د ۹۰ ) هدىلروص (ك 4۰ ) ند_:غيدنولوا ضرف + >ح مو

 ندهحرد ٤٥ كتر ندسوف ییاو .ردقفاوم هطرش ىكيراقون هدول هك ردا اضتفا یسدوا

 هد رحم ۱2ام كس وف نالوا كل وب وب هداك هنسساملوا كوحو كن ركيد و كونو

 هی سام

 دهیم و ینسهدافا هست رز وب یا ردا یسالوا
 37 ك سام

 )ك ۵۰ ) سام ر سام س هل سام مام < هو سام

 ند ٤٥ یر ھندن راسوق (ك ۹ ) « و نديا ليكشت ی ريض لصاحوب هكرينل | ىف ريض لصاح



 3 لوا باب

 ىنام كسوف کیا یک ىتيدلوا هدكودج بیج ىبالود ندنوب . رلیا ررکت لاح ىنيع

 هيفامعم .ردلكد نکم انداع ىمارجا نيرطس نيبام ليدعت هلسهطساو لضافت یهدنسهرآ
 فصت » هيلااموم : هكهليوش .ردشملوب هراحر اكون ناحرلاوا ندهقرش نوضایر هاشم

 لوق قلوا یواسم هدحاو یتساع كسوف كلهحرد 46 كرهدیا راتعا دحاو یرطق

 ىنلامعتسا راسوق یهدنسهرآ هجرد ٤٠ هلبا رفص زکلاي نوجا راسام و سا
 كسوف رب چه یک ینجهلوا ىواسم هدحاو ىج كنهجرد ٩۰ هدلاحو .ردشعا هصوت

 «مظعا بيج هل ۳ هک ردم هيس و هتشيا .[1] زامهلوا كوو نددحاو ییج

 هلتهج ینح هلوا ىواسم هدحاو هد ىسامت ماع و سام كنهحرد ۵ كلذك . ردشلر و یاب

 هللا هجرد ٩۰ دوخایو ] یراسام كراسوق هلمجاب نانواوب هدنسمرآ هجرد ٤٥ هليا رفص
 .رونولوپ روصحم هدنسهرا ۱هلبا رقص هد [ ىرلسامم مامت كراسوف یهدنسهرا هجرد عه

 هرابتعارظن ینهنکم تالاح یجهلسهلوا لخاد كرلسام هرک وص ندنامدقمو یدمش

 ىلا هجورب هروک هنب ر کد تیا نييعت هلیسام ايو ییج «یسوق رب ٌارصحنمهبقرشنویضایر . مهلا
 : ردنکم لاح شب

 :نوسنولوب شارو هلی رضلصاحمولعم سام ییاهدوب و ؛نوسلوا بجرب لوهحم الوا»
 : الم

 2 سام يي سام کک تدمع

 هسلا نود نددجرد رش قرف یسکیا یه ك.ترامولعم سوق ك « هو رکا هدنسهدافا

 لصاح رانو ندنفجهلوا رادقهرربلوحوک نددحاویرب یه ندنرارادقم كساب ءهو سام

 , ريلس هدي قفاون هاج كسوق ل یک نص عيبطلابو رولوا كوجوك نددحاو هد یرض

1 

 8 ردقوب تالكشم جه هديوب نراس

 یهود ك رکیدو هلو و ندهجرد رمش, قزق ىسوق ہد الثمو ىرب ندراسوف ركا»

 : هدلاح وا هسا هلو رک |

 : ندنش دلوا

 دل ساغ ك سام
 اس

 (نی-8۰ )سام وسام ماع
 - ےل سام >< هو شام

 VEN هفيبص عاطقلالكش باتك : یسوط نيدلاريصن []



 |[ هلعضو ب = هو ,بدحوه 7 ]

 ۶. سام 3 ول توس

 5 2 2 بس 7م

و » هب رطضم ةاواسم 2 قرهلو
 ۰ هليسدطسا

 ۱ 78 ساغ ت نح

 00( ا
 و سام تب ن2

 . ردراشعا لاضحتسا یروتسد

 ندهوازلا مئاق ثاثم ییا و هني ًايناث ۰. 7
 : [ هلعضو تا اوك ناو + تاج ماج ]

 کک نيس سنس و

 ا ا نما
 س سا
 ت: سا +2 تا اقا C0 اها

 ET راش جا نختسا ی رار وئسد

$ 3 
 ضارتعا ىرلعضعب ند رصاغم هنلاخدا هرئاثلثم تاباسح كراساع ندنف رط افولاوا

  دیازت هلتعرس ىرلسامم كراسوف ناولو هدقوف كنهجرد شب قرق کنوج . ردراشمتا
 یلامعتسا كنحماستن هليا ىلظلا لكش هليمدق ريت ايو كراروتسد ىواح یسام ندنكيدتيا
 : ردزاشل وس یغح هامهلوا ماس ندرودح

 ؛رولوا ىهانتمان هدهحرد ناسقط نکیا مودعم هدهجرد رفص « لوا لطد» هقىق اف

 ۱[۰] رولوا رحنم هرفص هدهج ردناسقط نکیایهانتمات هدهحرد رفص سکعلاب هسا ىلا لط

 یراسام كراسوق ندیادیازت هلياراهلساف یواسم هدقوف كنهجرد شبقرق :هكهدتروصرب
 هدن ولا ساغ مام هدننودامكنهجردشقرقو ؛ردک كرهدیادبازت مطقس ال تالاضافت یهدش

 [تعجاص هليذ نوچ ا كب غولوا] .لظ ثفرعمرد- مويس باب - مود تلاقم : كب غلوا جين [۱]



 تن -

 اب سم

 لوا باب

 > سام ماع

 س

 0 ساغ ماع

 + ساغ 3۳ 5 سام

 : ايو

 هذ

 ىبىلظلا نوناق هنيرلهيوازلامئاق ثلثم ۶ + ن < ؛ ل ط نالوا كرتشم یراهواز ء «اثلاث

 ::قدطللا

 : ههماشملاب و

 5 سام

 E سام ماع

 2 سام

 : هجنبج وم هجي یجنکیا طقفو
 اش سس

 سس

 ں نح

 هل سود

 تب نجح

 : هلسهطساو ةبرطضملا ةاواسم هلقلوا

 ك ر

 7 یو

3 6١ 
۳۰ 

5 
 ( ۲۰ لكش )

 5 سام

 7 سام ماع

 7 سام

  Eسام ماع 5

 ۳۳ ۳ سل بم ۳ ساغ

 > بح سام س 5 سام ايو 5 ی ۴

Eسوح  

 و ١ هل سس 7 ساغ

 5 سلو ج سام حب + سام : ايو 7 = بس ۳

 5 سوح ۶ تو

 ۱[۰] ردراشلوا سرتسد هتسراروتسد

 هب هب وازلاراق "یورک ثلث» کیا اي هدیرلنو :هحنلک هب ورک تاثلثم نایالوا هوا زل ما

 اهد روتسد کیا ىلا هجورب هلشفرعم خلا لکش و هلعروصع كما غالبا دوخایو قیر

 . ردراشألا لاصحتسا

 : ندنراهبوازلا مثاق “یورک ثلثم > ه س < وب نم حل 277
 ۱ ۰ هفحص س عاطقلا لكشلا باتك [۱]



 هيقأب را آ هم

 یو ےس
 چت تو و تن سام

0) 0 
 ني ایج 7 سا#

 . رونولوت

 تلم ط هو 7 هدا وس نايدبا تاسا نوجا یس هی وزلاعاق تلثم و جان :ا رو و

 : ندنغح ه ولوا قيبطت هدهنسه.وازلاماق

 ےس مسحپ
 ہر بس ط مو سام

(۲) ۳ 
 باسو 72 ساغ

 ۰ ندب راسا ۲( هر یدعا , رو ولوا لاصحتسا

 مس لب
 جان سمح و ب سام

 روت بح ا سام

 : ردشللا جارختسا ىمهم ىاوعد ىلا هجورب یناحزوا ءافولاوبا ندنوب ندنغج هنولوب
 یک رتشمهيواز هدهيوازلا مئاق ”ىوركثلثم کیا نالوا كرتشمايو ىواسم فريدا قرف

 نانولو لباقم ههر وک ذم ةيواز « تدسأ یکه دنن یرلسج كرلربظن عاض نالوا طع

 « . رديواسم هتسن ىمدتنب ىراشام كراعاض

 ناتولوا قيبطت هنلح كیهورک تائلثم همان « ىلظلا لکش نوناق » هداعلا ىلع هتشبا

 : . ردنراع ندنو هداوعد

 ندنقسطت هبهب وازلا عاق 4 هب ورک تاثلثم كنماظلا نوناق هبا یلظلالکش هعقرش یاملع

 . ردراشللا لاصحتسا هحش جوا 11 هحور

 ۱۳ وار منح ۱2« ۲٤( لکش) ل ء ط نالوا هاو یسهواز ط :هكهليوش

 : قرن یسهوازلااق ث اثم و 7 ب ءالوا هلسهطساو

 ت سام مام * 7 بس

 7 تحت سام "و سام : ايو : دم
 5 ساع مامي ب بو

 هماشملابو

 بسام مام 2م بحي
ou تسمو 27 0 7 سامع سی 7 ساغ ايو 

E 



 اسم
 و سام HE تب نضج

 و

 . رداوعد و اوعد ناشد «ىلظلا لكش » هوا و دم تا تارنا و" فدک یایسانم

 ی راملض ۶ + ء + ن كنن_سهبوازلا مق "یورک ثلثم ء > ب نوحما تاسا ىناوعد وب

 ندنراهطقت ج هليا ب ءط هليا ی و .ملوديا دیدم ردق هيدجتديا غالبا هیمراد غبر ررټ

 هدلاحوب .ملهيليا لاک | یتسیورک مات فرحنم و ل و كرهدياممر یهمیظع رئاود نک
 ۰ هداج وف یمهمولعم تا كعاطقلا لکش

 مس رسم س
 ہر س ر ب يمدح و ب بسد

 مچ هك 3 = چ
 ل ط تب هو ج بح لو بح

 :؛طقةفو ندنغح هل وا

 مس 0 سک
 و تب س >> ل و

 رس لس 0 رسم
 م سس ٩۰ تح لاو « > تجلت < 42٠ مج هو ۱ 0

 : ندننبدنولو
 مس مس

 >< كرش هيي ی

 0 هك وب لاح .رولوا لصاح

 +. سام 7 لح 5 ف سام و ت ب
 5 لث بسم

 7 7 بحي ص fr بح

 : هلقل وا

 << ےس
 ر 7 7

 : دوخايو
 دیتا ینو بيم



 هيفاب راثآ ه٦

 ]1[ تا سارا سام هروكهنغيدلوا ١ بح نی ابو ETAT SEE ل 5 ال وا
 تانج ۸ ب ںیہ

 YJ] س = ن عطاق 5 EE E ل o اب ١ ی دن مط رپ
 ب بحب تانك 7

 | ١ - ب سام مام><ب سام |

 ل حسن سام ماع ۳ اين 1 ۱ ۱ امثءأ ۱ ۳۹ ۱
 ۳ | ب سام ٠ 2 2 ١ اغلا

۳ 

Yêk!۱  

 [4] ل = ن عطوفماب » »> ده ی : امار ۱ نا معطاف ماع
 هان سود : ب سنع يب

 [o] ردراشم راقمح هنا دم ی راتتسانم

 ۱ عاض رر سه هد وا زلا مئاق یورک تلثمر هرزوا هات قرط ءاف ولا وبا هرک وص ندو

 ىبج هما ةيواز هلا یبج كعاض ركيد كتبسن یهدن ىراسامم كنهيواز لباقم هلبا
 :>ب نالوا همئاق )۳ لکش) ىسهيوأز ب هلرخآ ريبعأ «ینساوعد یاواسمهتتسن ی هدش

 ۰ هدنس ورک ثلثم

 .ىدرلرديا رب دقت هروک اكوا هد ىنتميق كلظو رلرربو یان عبصا نب وب سه گره دی | مسن همسق ۲

 لوا لظ ندنغیدنلوا رابتعا دوحاو هروک هناحرلاوبا ايو ورح 1۰ رطق فصل هدهداثلفم تاباسح اما

 | هن ولروا تعج امص هليذ نوجاناحرلاوما ] ردشاکهلوا هدافا ندنسنح یاسقا هلبا ٌأزجا و هدیات لظو

 ۱ 4 لخت هنا ب ل ه

AMEE LY]0  » » 

 4 ل م
 دو م ط هد

 0 0 « .= س [۴۳]
 2د ىف ؟

 . ردشملدبا لاصحتسا ندنبهات ل _- = 6۱ 2 ( 41 ل 2
 1 5 م .,

 ۱۲۸ - ۱۲ : هن - عاطفلالکشلا بانک []



 6 ۵ لوا باب

 ییداوروک هد( ۲۳ لکش ) هكهليوش .ردشمتا حرصت درب ررب هدیرلنوب ءافولاوبا هجنلك
 :هروک هتفیدنل وا هدافاهلبا س هدیرطق فصت میم و هننکیدآرتسوک هللا ب یسوق لی هرزوا

 ندنسامل۲ هرابتعا رظن .كنلظ كسايقمر ايو مق صرب ىزاو٠ ايو دومع هقفاهل و یسههرظن رلسامم عاذ

 . ردشعا تأعن

 .!هدیاضررف مث حرب هعاتیاغ شاد زكر "ال وفاش هن رزوا قفا یوتسر هداعرب :هکه ل وش

 ريبعت ؛ردبا لوح هروك هنءافترا قفالاقوف كسمش ىلظ نشود هبقفا یوتسم كف وب هكرديعيبط

 نوجا یمیق يره كعافتراو ندنغیدلوا یبات ر كذنءافترا قفالاقوف كسمش ىلوط كلظ و هلرخآ

 ماوقا نوجا نييعت قامز ا رليا بلک ف ۷ بست هنا وط نالوا تدان كر سه - هدلظ

 كاف رح رب ىلوقاش هليو هکنوح . ردرلشلدا اشنا ءات هساساوت رل هطيسر ناليباي ندنفرط هعدق

 . ریلیهدیا تلالد هنبیعت ینعافترا كسمش هدنآ وا یلوط كلظ قحهنلو هدنآ رب هروک هنلوط

 عافتراو رلشمتوط تباث ىناوط كلط هلركيدريبعت ؛ردرلشمایا قیبطت ینسکعكنو هناثلثم هسیانویضایر
 « رد رلش لیاعض و هاب ر مس لظو لظ ىش سم انداع «ردراشمرب دتنالوحت یعاغترا كر رم هروك هس

 ندنزکر م هدیعخ هو م و هنفیدنولوا ضرف یلوقاش یسیوتسم لکش هد ( ۲۳ لکش ) هقيقحلا ف
 هدعازترازت نانولواهحاسم هليسوق ل هو قفالاقوف كسمش هروک هننیدلوا یرا كنبقفا یوتسم نك

 لظ که دنرزوا قفا "”ىوتسم كنياوتاش مث ع 7 نانولو هدناوط ط و .٠ هديا روصت یتنیدنلو

 . رولوا یواسم هنرطق فصن م هى اماع

 اماد لط ۰ هکدتبا لوح یسوق ل رو ندبا هحاسم یافترا قفالاقوف كسمش هکردیپمدب
 ط هف هلرکیدرببعت .ردیالوحت هدىلوط كنقرص ط رو «نالوا قحهلاق یواسم هننرطق فصن م مو
 سش ] رفص یسوق ل هو هکه دنروص رب .رونولو ترابع ندبات رب كدسوق ل و لوط كنطخ

 دیازت قرهالشاب ندرفص یسوق ل ف و ؛رولوا رفص هد لوط ك:ةسه ط مو نكيا [ هدنرزوا قفا
 قر هالش ا در ہد لوط كنق ذم و « نالوا یوا م هنس رطق فصل م مو HE ىلظ هک دتیا

 e تمس كنسهطقن م سمش ىنعي] < هجنولوا خا ااب هيورئاد عبر یسوق ل هو . ردیا ديازت ظ

 . رولوا E هد لوط كف نالوا م رو لظ

 نالا هن هعل ا٥ رظن اهد ىنعبان رب هقشاب ندنبیح كس وق رب هكردهليةوس هءااطم # هلی ون 2-۸ آ

 «لظسابقم»ینیم هنسالوا تبان هد هنطخ مدى و «لظ»ییالوطندناوشوش هنطخ ط هو.یاحزوباءافولاوا

 هنيدلاريصن] هردثمایافیص و هد «سوکعلالظ» یروک ذملظ یالوطندسکعو طقفو شمرب و ىنا ۱

 هني هدول هحنلک هنطخ م ك رکید . [ردکعد ىلظ نانولو هدفرط سوکعم كن-سوق ل رو هروک

 ىلظ رب یواسم هنن رطق فصأ م 4 هدنرزوا لوقاش "یوتسم هروك هسمش رب نانولو هدعافترا ىنيع

 .ردلكد یشرپ هقشاب ندناوط كنلوحتم ميم ,2 ك رب نانولوب ىزاوم هتفاو نالوا كجهدیا لصاح
 نانولواريبعت لظ هعفدو قم 1 و شملسد «لظ» هدف مج.32 و « لظلا سایقم» هناظ مم د هدهدارول

 سکع مقر هلبا لطهنب ايو « هوم » هدرحا لوا نوجاینیدلوا یزاوم هبقفا "یوتس «طخ
 . [ مويس لصف : مود "هلاقم - كب غلوا +.ز] . ردشملا .ینمات «سوکسلالظ» ینالوط ندنراکدلدیا

 الثمو كنيربره ندرلنول هدیمهمایند TT طقدو «لوالالظرطق» هعطاق ماع هلا مطاق طة

 كنس هب وازلا مئاق ثلثم ط رو م بکس ع ندنلط سایقمای و رطق فصن ,و م هليلوا لظ ط مو كنءطاق ط مم

 یرطق فصن ىنءي ىلظ سايقم نيمحتم ءردینیم هنساع ولو ىواسم هئيرطق كلن هراد موس يح هنجراخ ١



 ءافولای ال لكشلا اذه طابدتسا ىف قبسلا »

 6» هريغ نم عزانت الب ىناجزوبلا «

 فررب مام را وبا

 «لط» كن همق رش ىاملع هدووطخ رب ین کیا نالا و صود هیر قار ا امام

 «تاذ نانا دگرت هوطخو .ردنلاخدا هاباسحو لامعتسا كتتاثاثمطخ یراکدر و ىنمان

 هدنفیدصت تحن كنیرخأتم یک یسوط نيدلاريصن كرك « كنیرصاعم یک ناحرلاوبا كرك
 ۰ ]١[ ردیاحزوبلا ءافولاوبا هرزوا ىنيدلوا

 ىنءان « لظ» یناحزوبلا ءافولوا هيىتاثلثم طخ زمکیدید یسام كسوق رب مزب نوكوب

 هراتعا رظن هدكنسام ماع كسوق وا ماعلا هراتعا رظن كنسامم كسوق ربو شهربو
 طوطخ نالاق قاب ءافولاوبا : ردشماملاق هدهلكنوب هبفام عم . ردشللا جاتنا یتساملآ
 هنایاسح هدیراد ون قرل | هرابتعارظن «ردن رابعندنعطاق ما و عطاق كس وقرب هک ی هيناثاثم

 ص « لوالالط » هنسام كسوق رب هق رش نويضاير

 هدهنسام كنماع انو هنسام مامو « سوکعلالط » ايو

 EP «سوکلالظهدوخایو «ىوتسملا ل ظ» ايو «ىناثلا لظ»

 هنءطاق ماع و « لوالالط رطق » هنعطاق یک یرلکدید

 ۲۱] ردراشم 2 ى راما « قالا نط: رظق د
 (۲۳ لکش ) هن هیساسا تابسانم یهدننابم عطاق «سامم « بج

 ۱۲ : هقیص - عاطقلا لكشلا باتک - نیدلاربصت [۱]

e لظ هليديق یوتسمو سوکعم او یاو لوا + هنسام ماء و سام كسوق رب « ٠ EJ 

 ودینبم هنسالوا شكدبا هيبشت هناط كفر رب نانولوب دوم ايو ىزاوم هبتفا "یوتسم رب كرلنوب :7

 00 0 . ردشعا لاخدا
 ١

| 
۱ ۱ 



 : نداروب كرهديا سر یان

 م >< ل ط ح طم >< طو :

 : كرمدیا عضو هنيرللحم یراتمیق ككراتوب - راتمبق كراذوب دوحاي
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 هيقاب راثآ ۲

 7و مه هدنسهطفف ط یرو ج ه مه دوم و هل ردنعسط ةساأ رونولوا لير دوم ر

 ۱ . ردا فرصت هدنسهطق مو یتسوف

 ۾ م هني هدندنسهطق ط و ء جهنرزوا یرطق فصن ه م ندنسهطقف 7 یدمش

 كجهليدبا ليزتت یرادوم كل ط هدهئيرزوا ىدومت ء جو ؛ ل ط هنرزوا یرطق صن

 [ هروك هنكيدلديا رابتعا دحاو ىرطق فصن سدح ھ م ] هسیا رولوا

 تب + نح کت وے ج 2 تخ اک ویر تح ترج کلو

 ےس دا

 مس س

 ۲ ی 5 2231

 ب مهم. حاج 7 نرعاوب میم تا لر ۲ تا وو

 بن نحس( حج و مال و

 ا م ط ۵ یدعا ۰ روت ولو

 4 طو 7

E EY۵۳  | 
 : ايو

EF E SRO2  
 E eer r و :

 :هحنار دبا عضو هس رال#هداروب راتمسق ی هدب راف و ندنغيدلوا

 : دوخايو

 : هروک هنکیدلدیا رامتعا ١ = م نرانو

 ]11 ( ب تحس ۱ ) + اپ = ج بج
 ءدديا اطعا ىنيج كنفصن كسوقرب نالوا مولعم یبج ماك نيربانيو ییج هدوب هک رول ولوب

 هدّنو#ا لاصدعتسا ین تب بح هدوک هنغر دل وا مولعم 2 تك « - بح سكعلاب

 , ندهيوازلا ملا ثلثم ىع هن هيف رش یاماع



 إذ ی و ی ی ی یوو س

 ه۹ لوا باب

 î اط س و = (7 ت ) ںج

 عضولاب هلح هلغلوا

 | باحد نع جد ج | = ( + تب ) تح

Erkهليراشعا  : 

 7 ںح ت تم ست 7 نين نح = ( 7 ت ) بح

 ۰ روت ولوا سرسد هسروئسد

 ماعایو ییجیرب ندنل وق كبيج هنیریرتو هیقرشیاملع هجنلك هنميسقتو برضالراسوق

 یراروتسد ندا هدافا ینجماع يو بج كفعض ايو كافدأذ كسوقرب نالوا موللعم یبج

 ماع و بج كنعوحم سوق ییا زس۹ ېش روتسد ييا و کنوح . یدیا راشل | جارختسا

 7 « ب هدیراقو 1" هقیقل اف . یدسهمزال هحش رب كراروت-د ندیا اطعا ینىج

 نب حج محو ل نو ح3 رو (۱۸لکش) هدلكش نديااطعا ىنم> كنع ومت كنب راس وق

 2 اقفوت هسويملطل ةمدقم هسا رولوا كج هليديا عطف

 باسل ںی تون لس ن تو ن نح m= نال نح ۱

 : ابو
 [ةز ت نج ت ناب حج انال ند

 [؟] . رونولوا لاصحتسا

 كنفعض ايو فن هدلاحىنيدلوا مولعم ییج كسوةرب هبقرش یاملعنیرخأتم هيفام عم
 (77؟ لكش)ى زك سم :هكهليوش .ردراشللا داریایلاهرب ی آ هجورب نوجما جارختسا ىنبج
 ىواسم همولعمسوف هدنرزوا ءرئادطت#< ویو ؛4ملءديا ميسر هراد طح رب قلوا یسهطن م

 هنیرزوا رتو وب ندنزک سم م .ملهيليا ممر ینررتو > وه هليرطق ه م قردلا بح جوه
 .ودشادیا لقن ًانيعرالكش یهدیاتک - یناغلیام.ز ليمكترد ىناقاخعيز :دیشج نيدلاثايغ ]١1[

 1 هنول و ءا تەح | هليذ نوجا ی اح مریم ] ٠ لود حج مت و لععااروتد ياح مرم $

et ]۲[هد نوجا لاصحتسا ی 3 ماع كنفعض كسوقرب نالوا مولعه يبج ج ماو بح  

 : ۱٩( لکش ) هدلکش نديا اطعا ىنييح ماع كنعومم كنراسرق ج « ت

 0 نوب = لو اعم تب ا

 : هسيا رولوا كجهلدوروب تاک اع ینیع قردنلآ
۴ ۳۲ 

 تب ی اس بت جم = ت ۷ ںی

 .رولولو -



 نوحالاصحسا ىمج كناضافت كس وق ییا نالوا مولعم یرا.ج نويقرش ل ۷۲

SAE: 
 س

 : ردرلشل ١ تاسا ةسدتهلاب یت e ور هد یروتسد نالوا لامعتسا

 ؛ اه دیا عطق 7 شوف = هَ ت سوق و ۵ هدن رزوا (۷۱ لكش) رب اد طح فصل رب

 لصو ین رطف فص هى مو لیزت دو رر هسرطق فصن ھ م ندنرلهطش هو « و

 : هدلاح و ٠ لیا لازا اهد دو رر ندنرلدطش ح « و هدهنرزوا كنون هلا

Eتا عا  

 مهو = ۶ هو بح = ( 7 ت ) نجح

 : ندنرلهيوازلا اق ثاثم ك هم م « ط ح م نالوا هباشم هنيركيدكي یدعا . رولرا

 : نيربانسو

 : هكون لاح .رولوا ىلداح

 و 2 م

۳ 

 7 تح 3و

 تک ۱۳ نره



۳ 

mîrبح  

 ندنولاوازلا مو ثل تم م ف ط « م ج ۶ ناولو . هاشم هني رکیدکی الوا یدعا . رووا

 ط م ءم

e a8  

 : ايو

 7 ص

 ق لع 0

 (۲۰ لک ) : ندارويؤ ٠
 ۱ > ںی ن نو باس

 >> ف

 ص

 ندب راب وازلا اق اثم ل ط هو ء و ح م نانولو هباشم هنيركيدكي هنب انا رون ول وب

ETE EE] 

J AE 

 : ايو
 2 یو ص

 ل هو یک

 + نج ت ۳

 ےک ل هو
 ص

 : رانا . روت ولوا سم

 ل و + طل + ل كح ك مو ی =( ج + ب ) بح

 [ 7 بح ت حم + + نیم تانج | كل = (ج + تو تح

 : هروک هنغيدلوا ۱ = م هدو هک رونولوا اص ختا یروئسد

ESم بنحو ضف ل + حتت  

 وز: زیب بک بوم
 ار يرق راکش یکهدب دک وب -یناخلیا جز لیمکترد ناقاخ جز :دیشج نیدلا ثايغ []

 [ هنولوا تو هلذ نوجا ندلا ث اغ ] ٠ رد:!دیا لق هبارو اع
4 



 ةيقاب را ٤۸

 7 تحت یک ل 7 تح نا نح = (7 + تبا نح

 ۰۶ توت نأ نحس + تک ںی ( > دب نا ب

 # بتوع ت بح ككل > یک َن بحمل = (7 — تنز) نج

 +. ردلكد یشز هقشاب قادير أر وذ د

 ندرصعیجنجوا رانالوا ا رک د هرکوصندنو كركو راروتسدو» كرك هتشبا

 هدلودج بج ىت> . ىدبا روشولوا لامعتسا هدهامهام تروص رب نيضايرلا نيب اراتعا

 کیا سوق وا نامز یيدلدبا لصاح دهر هجنرادقم كني نالوا دوجوم كسوق رب
 بيج كراسوق ندبا لیکشت ىلضافت ايو عومتوب كرهليديا ليو هنلضافت ايوع ومش سوق

 [۱] . ىديا ریایدیا قيقحت هليسهناعا رلروتسد ییراقوبو هلسهطساو یرلببج ماهو

 E اهماقادد سده ناهرب رز هجوّرآ نوجارروتسدو هيقرشنو. .ضاب ر هدام عم

 [۲] . رونولوا ناب ینا هجورب یجاق رب « هرزوا قلوا هنومت « ا

 لامعتسا نوجا تابنا یبیج كنعومج كسوق ییا مولعم ىرلبيج نوقرش س ۱
  یسورظود اهدو را شما هبوقت هدهلبسدنه ناهرب رب ىلا هجورب یروتسد ىراكدلبا
 هرزوا قلوا ىسدطشت م یزک یم (۲۰لکش) : هک هلو ش .ردراشمربو یسدنه لکشر کو

 هليسدطش ئ و هدیا عطف 7 سوق = ختم سوو = ا هلبا مسمر هر ادفصار

 كتف ء ح ط هنیرزوا یرطق فا ھ م ندنراهطق فى 5 لصولادع ید یزک ض م

 ندنسهطف ط و یدو ظ و هنس رز وا یرطف فدل ی 1 ندنسهطف هو هسوی رادوم

 0 م هدلاح و ٠ مهيليا ليزعت یدو# ل طظ هدهنرزوآ دل ۍ و ت ظ هئيرزوا وه م

 ۱ : هرژوا قلوا ندنسازحا یرطق فصا س >ح

 تب تم ےک حم ب نح = ا

 نو تح ط 7 هسوغ حج سم

 ( + ن) ح = و ل + لح كهف ۱
 ةخسأ رب كجزو .هنولوا تعجارع هنلعف نالوا ثحاب ندبيج كنعمااج.ز كرايشوكاك [۱]

 “VA هدنسهناخ : < یس هنر . عماج کک هدیهخن رکید و هدنسهناخبتک ځاف هدندامسرد ىسةمدق

 . رددوحوم هدةعومت ولو مون

 رشاع لصف « ىلوا “اقم ٠ یعساریرش - نيدلاريصن [؟]
 لءعلاروتسد : ىباج مريم 8 ىتاخملا جز ليمكت رد یاقاخ جز : ديشج نيدلاثايغ [؟]

 ۱ 3 . مود تلاقم : لودماحرحصتو

 ۰ مود تلازم : یاکروک جز حرش - یجشوق ىلع [۲]



 40 0 لوا باب ۱ 7 ب

 : هسيا رولوتوق هنيرالحم ندنغیدلوا

 (7— ں) تخم >< 0 >< 5 ج جام ان تمن چ ل 7 نح ت نح ۽

 : دوخايو

 [*] 7 بون نح ا 7 بحن نب نحن — (7— ں) تحن ۱

 . .رونولوا سرتسد هتروسد ''

 ل و ىواسم هنلث کیا كنسوق ج ًاراتعاندنسهطقن ی هد ١9( لكش) كلذك - . ۽
 یسکع هدا رابتعا ندنسدهطش 5 و . روت ولوا مسر ىرطق 5 ب نک ندنسهطق هو و عطف

 ماعا ىعالضالاةعبراوذ 5 ل ك هى قرهنلآ یهوق دا ي وا اط كاس وق ب هدقرط

 : هسيا رولوا كجهليديا

 AMOI يباع OIF و ل جح ل هف
 : هددداروب طقف .رونولوب

 ا ق سوق ر و ج ل هو

 | تانج ۲ = نال سوق راو =
 اعم هی

 تا (ن = ۲)۹ سوقرآو = (د ۲ -۱۸۰) سوق رتو = دا هو

 7 بن ۷ => (7 = ۲)٩۹۰ سوقرتو = (7۷ --۱۸۰) سوق رتو = « ل

 [(ب۱۸۰-۷) 7۲ ] سوقرتو خ و رو س لاو = ل دا
 (++ں) حب ۷ ے ]۹۰ -(>41-ن)] ۲ سوق رو =

 ید ب) ب۷ حو. >< ۲ ح و هو
 : هسيا رولوئوق هس رالحم هلغلوا

 جاج نح = ۹۰ >< (> + ت) فلو د + بيع با جم ع

 4 4 ی
 1 | 7 بح تانج سن + نم تتح | ل =( + + ت) تح

 ۱ . رو ولوا لاصحتسا

 < [۲] < [۱] یهدیراقو هروک هنکیدلدیا رابتعا دخاو هرتاد نطق فصن هک و لاح

 :نالوا لمعتسم نوجا یحرطومج كراسوق هدناناثم نوکوب راروتسدولومون [4] «[۳]



 7 نح 7 تن ۲ سوفرتو و ت لەو

 ت ]نحل ۷ نسو ) ۲ سوفرو = (ں ۰-۷ 5 سوفرو 2 ل

 ۱ (7— )> ۲ = (جح--ب) ۷ سوقرتو ب 2= دن ما سوقرتو ح لد
 ° >< ۲۷ دك ه6 >< سورو 2 5 هم

 ني بجا جى سوق و حطو

 7 بج ۲ = (ج--۰) ۲۷ سوفرو = (7۲۷ -۱۸۰ ) سوفرتو ح هد

 : هسا رولوئوف هئيرالحم ندنفیدلوا

 چ تگ بن نو ع حج »و >< (7 سا نآ) نج جال ت نج ج بح ع

 : دوخايو

 [LY | 7ح ت حس متم نا نج | 2 = ( + ت9 تج

 . رولوا شم ولو یروتسد

 قلوا لثم کیا كس وق تب ارابتعا ندنسهطقشت هی )۱۸ لكش) هدر یدمش بشم ۲

 ندنسهطقن ء و ؛رلیدیا مسر یرطق و ل نک ندنسهطّقن ل قرهنلا یسوق ل هف هرزوا

 ك و هدئهح یسکع یواسم هنلثم ییا كنسوف 7 ارابتعا

 یرانب یرلهطقن ؛ « ك « ل « هو قرهنولوا عطق یسوق
 : هني هسا ريئاق لاک ١ لکش هليا لصو

 او دک لو أ لول >< وری و ك < لاو
 : هعفد ر طو , روت ولو

 بت بح ۲ = بإب سوق رو >- ل رو

 ) لعش ۱٩(
 7 بح ۲ ج7 ۲۷ سوف رو هع 1

 5 هو بت نم ۷ ےک ( ناس )۲ سوف راو سس (ب ۷۲ س ۱۸۰ ) سوق و صد

 7 بم ۷ = (7 )۲ سوق رتو = (7۲ س ۱۸۰) سوق رتو حا دل ل
 + >< ۷ تاو. سوق رو 77 رطق ت25 ل

 (م نإ ںی ۷=(” ت )۹ ]۲ سوق روح (28ل- ن ۱۸۰-۷ )وف رتو = را ہو



 6۵ لوا باب

 ۱ [ ]بدی ۲ و هی تاک و
 یعالضالاٌمیراوذ ء ك ل هم كرهليدياممرىرطق 5 ل نکندنسهطقن ل و ری | یراسوق
 : هدننام ىرلرطق هليعالضا كنوب هسیا ريق لاکا

 : هريظن ريظن یرارطق ك ف « ء ك هللا ىرلعاض وب كعالضالاةعبراوذ طقف . رونولوت

 بال سوقرتو حج ل دو

 > ب۷ 2 _- ۰ )۷۲ سوفرو = (7 ۷ ۱۸۰ ) سوفرتو = 5 د

 > نح تشاو # سوق را 22 30

 باسمك ب = ( ناس و0 )7 سوقرتو ح(ن ۲۷ تب ۱۸۰ ) سوقرتو = وو

 ۰ >< 7 = ۱۸۰ سوقرتو خو

 (جلدنإ) نحب ک ( 7 + ن )7 سوقرو = (> ۲ + ت ۷۲۷) سوفرو ج دا مو

 : هسبا رولونوق هراز هدیراقو رل تمقوب ندنغيدلوا

 (7 + نا) یا ٩ ۰ >< ۶ تم نح 2 تح ٤ بل > نح تدح ع

 نوح 3 : دوخايو

 [۱] [ 7 بح ن تگ 7 حت حج | ے = ( 7 + ت) تح

 ۱ ,رو ولوا لاصحتسا ىروتسد

 نيبعت یر و كناضو كس و کیا نالوا مولعم یر رو هلا همدقم ینع ثلذک -- ۷

 هل ومسلاب هد ییم> كننضصو كسوق با ىلج e نالوا مولعم یبح ماع و بيج ىك ىنبدنلوا

 اراتعا ندتسدطقت هو رب نئاكءدنرزوا هرئاد طع (۱8لکع) :هك هلوش .رونولوا لاصحتبا
 هو ھ4 رنا ىراسوف ےک هف یواسم هتفضفلنسوف جو (] رو یوام هان كتسوق طب
 هليرارطق یعالضالاةمیراوذ ۶ ل ك هى هرکوض ندكدلديامسر یرطق و هو نکندنس هطقن
 ۱ : هشيا یلیدبا لاو ا ربارب

 هی غرو هو تن و رو علیا 10 2211 ۱

 ۱ ۱ : هک و لاح . روت ولوت

 .ردشادیا عبط و هرزواقاوا" تمالع هنيرل رنو كراسوق هد رو اش |: تح هراسوق یراشا مح [*] 0



 هقاب زا ٤٤

 یممتم كنون نوجا لاصحتسا ینج كسوقر نالوا كولو ندهحرد ٩۰ هک هدنروصر

 كسوقرپ . ىدنا رلرایا لاخدا هتنام هجرد ٩۰ هللا هجرد رفص هلي یسوق وا قرهلو

 هج ربا هدن رالودج نوجارابیجماع ندنغیدلواییج كنماع كسوقوب هدوا هجناك هنيبج مامن

 ؛رارولوب دمج مام كس وق هلکن ون قرهل [ یماع هسیامولع»سوف رک | .ىديالكد شملجا ران وتس

 یدج كنماع كن و هلياهطساوون ویس وف هلتعجاصهلودج هسا مولعم م ییج كس وق سكعلابو

 اغ الرو سوفر نالوامولعم یبج زكلاي دوخايو ؛ىديارلردبا لاصحتسا

 ماع كرهديا حرط ندئعبرم [ ءزج ۰ ] ر الت او را تاو نکا تلا

 قفوم هلاصحتسا یبح ماع قردلا ىنءلصردج هدكيو و رج جارختسا ىنءإ مع كيج

 ۱ ٠ یدرارولوا

 یرطو عمج كراسوف نالوا مولعم یرابیج ماع و سجا س .یمرطو عج كرام 55

 هدنص وصخ ىجحرطو عج راس وقف نالوا مولعم ىرارتو كنس رلفعض هفرش ىاماع نوحما

 هدزن املعلانب لوصا و ٠ ردراشعا هدافتسا ندلوصا ناولو ج ردنم هدنط سس

 هدوا هک ردسسؤم هشيرزوا یسدنه یاوعد رب نالو ترهش هلسمات « سويملطل هشت و

 كتع و یرابرض لصاح یراملض لباقم كعالضالاةميراوذره موسم هنلخاد هرئاد رب

 ناب ولوا لاصحتسا هلالوصا و قحم ١ .ردنرابع ندنسالوایواسم هنیرضلصاح یرارطق

 : نالوا دوح وه هدام یر و كافعض هلا یمج كس وو رب ۳ ەدە

 كعد ىببج كنماع كعد یبج ماك كسوت رب هکنوج ] « هدنو#ا ییج ماع و یتبسانم
 [ ندنغدلوا ل

 ( هب مس ٩۰ )۷۲ سوور و =“ هریک ۲

 2 3 هک هاب وش ۰ ىدبا راشملا هدابتعا رظن یس ام

 ماع و سوت اقفوت هيهيقرش یاماع « الوا ١. 

  كتعومم كسوق کیا یک > « ب نالوا مواعم ىرابيج
 )۱۸ لكش ( : مەديا لاصحیتسا یدبج

 یواسم هنبرل ةعض كني راس وق 2 6 اب هدن هرزوا (۱۸لکش) نواف طرح رب نوجا كنود

 : هرص ىدرا ىرر ارابتعا ندنسهطش فق رب هرزوا قلوا



+ 

 یمہسقو برض « حرط Ten كراسوق

 ثلثم رب و ىراكدتبا لاخدا هاسح لصاب هلي راممج ىرلس وف كن همق رش نوضایر

 یرلکدتا هدافتسا هلنروصه ند[ یعملالکش ] هصاخ رب یرلکدلیا فشك یدوجو هدیورک

 RE هحرد ل٠ هللا رفص هل رخآ ريبعت هدمات رود ر طقف . ىدلدبا حاضیا هدو راق و

 ندنرب ر یرلنو ندننردنولو سوق ترد ینع كرکیدکب « هچهقلطم تمق « ىراسج

 شمهمنایوس یشرچيه رادهنبرضوعمج كراسوق مومعلایلعو هنیراکدلباقیرفت هليادجوهن

 : زکح هدیا حاضنا یهحو ىدمش هتشنا .یدبا

 ار لس 1 مو رب هرزواآ هجو ييدتا باج ین راتفدرظن هدكنهفرش نوضایر هق.ةملاىف

 E راسوقزونه هکنوچ ] (۱۷ لکش) هسيا هن ییج كنسوف
 ط ل ۱

 ۱ :[ندنف.دالوا مولعم یتبرشقرهلوا ىنامايو تدثم كراج لبا
 ۳ هر 0 يصح

 7 م ۳ 4 و _تح ۱۰ تبسم ط له

 2 6 هر ل ۱۸۰ تم ۳۹

  ( RSلکش ۱۷(

 نالوا یواسم هنيركيدكي هجهقلطم تمیق یرابیج قحن آ . ردوا هدیبج كن راسوف

 یک یغب دل وا یممتم كنب رکیدکی و لوح وك ند [۱۸۰ ] رودفصن ر یسکیا ندسوقتردو

 م کنوح ؟ ردنممتم كس ار رب هن طقف و كوو ندرود فصن هدیسکیا رکید

 ردوو یرثأت رب چھ ندنةيدلوا رفص ییج كمارودر هليامدق ربع ايو كنهجرد | ۱[.

 یسکیا هق رشز و.ضايرهتشيا “ 86٠هريظن ريظنو نالوانوزفا ندا م٠“ هدیسکیاو نود ندا
 ثحن عوضومو ؛رلردبا عاجرا هب کیا هل روص و ىسوق تردو ناب ولو یممتم كس زکیدکن

 هدنلودج بيج هيفامعم .یدیارارلیا باخت ىنزب ندرلنوب هروک هنطئارش كنهلئسمزالوا

 یدبا راردىا ان ۱ هلي راج كرلسوق نالوا ردق هه جرد ۰ زكلاي یک ییدمش .

 .یدیاترابع ندنراممتم كرانوب راسوق یهدنسهرآ هجرد ۱۸۰ هلبا هجرد ناسفط اریز

 . مسو بيج تفرعمرد - مود باب - مود تلاق. : اک روک جز كب غولوا [۱]



 هيقاب را 3

 : هلغملوا

 تو < یھ

 )4( ۰ تا نوت 6 ج يک

 : هلسع و
 5 سو 0 یو

 E ra (٥) هو

 ۱ ردربشلو

 جارخیتساندنف رط رامیک لوا لالروت-د شب وب داع هرلهيوازلاامتاق “یورک ثلئماعقاو
 یی دل وا هدنفارتعا تح هدكنس وط نيدلازيصن دتا رو مەنا یيدلدبا ۳۰ 20۳ بلا و

 .ردشادا تانا ندنفرط قارع نب ىلع رصن وبا ريهأ رو:سد کا كوص [۱] هرزوا

 هلا یرلت مف (*) ؛(؟) یرلرادقم ء؛ بحي ‹ + بى نالوا لخاد هروتسد ییا كوص و

 : هحاليدبا لیدر

 )0 E را ی = 5 رو

 )2 7 نو أن نو حج ٍ بيو

 1 روت ول وا سرتسد هروتسد مهم ییا یک

 هرزوا کیدلوروک هد راقو هحناکه هب و رک تاثام+ نالوااباوا زلا جرفنمدوخایو ابا وازلا داح

 كقارع نب رصنوا دوخاب و هر وص كما عالبا ايو قب ره هب ه والا عاق تیلتم کیا 1

 YJ] .رد راشم | تارا یت ید وج ومكنمنغلا لکش هدهد رانو -ه ی یغود ندب ودیک ی یدرتسوک

 ک وت 7 نوح با سد

a > 
 5 سؤ 7 نو سلم

 .یدیا فقاو قح ىنويضاير یر ردع یحنجوا هنفیدلوا دوج وم ىتيسانم

 بس 22957 سس

 ١١4 هفيرص س عاطقلا لكشلا باتک []
 ۱۲۲ هنر ۰ » [۲]



 ی تی

 ی ی

 . لوا باب

 4 هروک هتفیدنولوا راشعا کک يصد هئ اق بح هدول هک ردراشلو

 . رولوا باقنم. هنلکش

 : هجنیجوم ینفاالکغ ندلکش ىنيع هني ًايناث
 مس

 ۶ تو ل لط تو
 : ع دي

 بن د و ل هبه“

 : طقف . رونولوت
 0 مس مس
 7 مس 6٩0 = مو لو خ ٩۰ = لاط

 2 0 OS کج

 : ندشدلوا

 ۶ سوح ج بي

 ن ن تي واو

 : هلياعو ۰

 > بح ۶ بحي ۰

 ا

 : ہلیراتعا ۱ تك ر = با ت> ةهدرلتوب هكردراثمتا لاصحتسا ین روتسد

 7 صج و نو = جا نحن

 او ناجا سباح ی ل ١(

 . راردبا بسک ین رالکش

 : ندلکش ینع هن 8
 سس سس

 جان تسنح دك تح 5 سرح ط ل بح
 - ج -2 >> بس

 و 7 بد تب بو لو نح 2 لج

 : طقف . رونولوب

 | ۰ ره ۱ 8 يح || a م | ل
 مك هی

 هي ||

£٨ 

0010 

0 

(۳) 



 قاب را ۲ 4
 مسدس

  كنديورك تاثلثم هدنمسق .یحنکیا كنسالوا ."هلاقم كنب اتك ىكمدتمان « یهاشلایطسحما »

 لكشلا نع ىنغيامف كلاثلا بالا « یس هح ول رس كنباب ىحا>وأ نالوا ثحاب ندنسهصاخ و

 كنءرف نب تبان راد هننافالتخا و عاونا كعاطقلا لکش هدیاب و و یغیدل وا « عاطقلا

 ینی] « هسذج هنع یی اف اضیا لمعو » هركوص ندكدتيا رك ذ ىبهلاسر ىتيدلوا شمزاي
 كنسمرابع « ةفلؤملا هبسالالامعتسا نم كلدب ىل نمل دبال هنا الا » [ عاطقلا لكشلانع

 ا ندلارصت هلع ءان. [۱] ردشلوس یتکیدروک تاذلاب یغیدنولو ررح اع

 [ هتسالوا :دوجوه ىبةلاسر رب راد هعاطقلالکش كنمرق نب تبان ًاناذو ] هتتداهش.ون
 شاق يبطت ههه لئاسمو لامعتسا هدنتحت یان «ینفلالکغ» ىنهصاخوب هعؤد كليا ًارظن
 ۳۲ ا ترن نات قايد ترو ترش كفایع نت رصت وا ريما نالوا
 . هاظت كنکیدلر و ندنفرط كمك لوا كا كناونعو زكلاي هلئسم طقف .رودیا ىهاظت

 ۳ ندقرط هرو را تاب لوا كا كنوروك دم ا سكعلاب ۰ رو هد هلن هجا

 شم زای راد هءاطقلا لکش كيلا اموم ه قلا ىف . رویا قفح هدىبيدلوا شادبا تانا و

 7 نایدیا هر انع هديراقوب و ندا لاقتا ردو هرب ندهلاسر رک ذلا فلاس یی دل وا

 ' ىةطيسلو ها وم بسا یيدلياد.ل وت كءاطقلا نکش هرفن تلت هرزوایبدلوروک هدنسهح راپ

 ین هصاخ رکذلافلاس كنهوازلا مئاق .ةيورك تاثلثم هدلاح وب . ردشمتا هنارا هليراببج
 ! رددوا روح اع وب کما فدک

 یحاتن ىلا هجورب برع نویضایر ندنقیبعت هراهبوازلمئاق ثلثم كنيغملا لکش

 نالوا ها ىمهبوأز ب هد ( ۳ لكش ( ی هدبراقو : هک هاب وش ۰ ردراشعا لاصحتسا

 ملا ا لو لع الوا هدلاحو ٠ مهدي لاك واس هس یو سای 5 2 بن

 ۱ : هحاجوم ىنغملالكش هدنسه وازلا

 ۲ ےس رس

 ل تح ہر سد 4 1 بح

 ۲۵ هاو قرار ف هريظن ربا یرلس وف دف با ل طقف ,رولوا

 : ندن رو دل وا یا كس راس وف و تاج ن

 ۱۷۵ ۶ هفت © عاطفلا لکش تاک [1]
aA ےل ۳ 



 ۳۹ لوا باب

 قا رع نيرصن وا «یناحزوبلا ءافولاوبا هرزوا ییدلوروک هدنسهماخ "هلاقم كن « عاطقلا

 عج وا ؛ىزيربلا لضفلا وا « ىلحلا نال راشوک اک : یدنحلادماح دوم وا

 هلش رط رحاق رب یتحو رب یر یه ندنوضایر ریهاشم ی یورملا ناحرلاوا « نزاخلا

 كنءراخم طئابسو رائامز لوا هکهدنروص.ر . [(] ردراش۲ا فوقو نک هیهصاخ وب

 یهصاخو هدننابم یراضصعل هرخ الاب ندنراقدالوا رادربخ ندنركيدكي فالود ندننادقف

 كورلا نا#<رلاوبا اعقاو . ردشعا روهظ هل یماوعد مدق قح هدنصودخ فدک

 « ةركلاطيسب ىف ثدحام ةئيهلا ماعلاديلاقم » ء یتاعرف و نيهارب ةفاك كنهصاخ وب

 لكش هددسا شلوا یک ردیا رصح میز دل قح و هلبا جرد هنناتک یهدنمان

 قارعن رصن ونا ندیا لامعتسا هلیمان «ىنغملالكش» لواكا یهرک ذم ةضاخ هنیرب عاطقلا

 «ینلا لکش» لواكا ههر وك ذمهصاخ هبقامعم . [۲] زدشمامر وط یرک ندفارتعا هدیتیدل وا

 [۲] .ردشلا لاقم هوالع هدیتیدنولو لخاناملراشوک اك هدنريو یمات

 رمضطا نب دماح دوشم وبا هلا یناحزوبلا ءافولاوبا [۳] ندنفرط رکید هكون لاح

 مدقت قحا هدنصوصخ تابثا و فالك یهروک ذم ةصاخ یشراق هني رکیدکی هدیدنحنا
 كنهعاخ وب یتندلوا شا فک یدنحطا دماح دمحم وا یتح .ردراشهل و هدنناوع

 ۱! ردشمر و ینمات « هلا نوناق » ههروک نم هیات ینم هنلامعتسا وک هدننه ماع

 "دلاقم كنزا یهدنمان « یهاشلا یطسحما » قارع نب ىلع رصن ونا ربما ةقيقطاىف
 ینعهلبا رللوصا ىلقرف قوح زا ندنرکیدکی هدنسطسحم یاحزوللا ءافولاوا و هدن-الوا ؟

 نزاخلا رفعي و او ۲ ۴# « ىلع اح رشو» غزتربلا لضفلاو ا یک ىراقدلوا ل ءاودب هحش

 هدنباتک ىكمدتمان « .ةميقتسسملا ةركلا ىف علاطملاو ةيوزلا لويملا ليم هبؤزج بلاطم »

 واوهلراش رط 2 هدااح یرا۶دالوا رادربخ نيب نحنا كن ىنغملا لكش لدي هعاطقلا لكش

 فشك یهصاخ ینعهلم رطرب هباشم كب هلق رط كنزاخلا زفعج ونا هدىدنح ل ادماح دو#

 [5] ٠ رد راشل | تاسا و

 كفا مع نب ىلع رصت وبا ریما هملاام وم : هک هلل وش .ردش۲|لح با یقه زا هوم و نوک و

 كره ندناوذ و هسا رو ولوا تعا هنس را هغ ۱۲۰ : ۱ كعاطقلا لکتلاباتک ۱]

 ` [ هنولوا تمجارح هليذ نوجا تاوذ و ] . ريلي هلوروک یناهرب رشيكيا ايو ررت
 ۱۲۵ : هني ل عاطقلا لكشلاباتك [۲]
 ۱۰۸ : هغ ل عاطقلالکتلاباتک [۳]

 ۱۲۰ ىلا ۱۱۱ : هفیص : عاطقالکش باتک [64]



 هيقاب راثآ ۳۸

 : هلبا «ةيرطضلاةاواسم ع ندنفح ولو
 EES ےس

 5: و مب ھ ت بح چ ت يروم

 TOT د نوه N و روم سر رح سس م
 3 7 بوح ی ب تنجح ھ ب تح

 : دوخايو

 4 سس

 5 سید و تو تال يسوم

 ۳0 يح حل سم هوم
 7 بو 7 نيج و چ نم

 [۱] «.رديش نالوا بولطمىنامثا هدو هكرونولوب

 هسيارولوا كج هلیدیا لمت ىارجا هليادجو ینبع هدهدنقح علض ییا ركيد هک ردرعسط

 ءاشلام فک - هرزوا ییدلوروک هدنسهدافا نانولوا لقا هدنشاب كلصف وب كنيدلاريصن -

 .رولوا تباثینیدلوا بسانتم هلبرایجرلبواز لباقم كنیرل ج هنلنءالضا هدیورک ثاثمرب

 رکید ايو هللتروص و هدنقح ىو 5 كلذ رب سه نکنم ندن رل سوو همظع ساود

 شا لمست هدایزكی یناباسحقسطت ههه لئاسم كنهصاخ وش نانولوا تابا هلراش رط

 نوضایر 6 ردنوحما كنون .ردشمر دنا لصاح انغتسا ندنلامعتسا كعاطقلا لکش انداع و

 .«ىنغملا لكش » ارض ايو «عاطقلا لكشلا نع یغلالکش» هئسدصاخوب داراب ورک تام برع

 .ردراشمربو ىنمان

 هلياىرابيج رلبواز لباقم كنبرلببج كراهلض هدهيوازلاملاق یورک ثاثم رب :.علاطم

 نوضايرةفاكناه راتعا ندنطسا واىر#رصع نجوا «یدوجوكنسهصاخ ىساملوا بسانتم

 هکنوح :یدنا سط كب هدو و . ىدا شع ولوا مامشتسا  هسيا راح رييعت  ندنفرط

 همضع راد رب كن ورک تلم رب هدلاح ييدلدبا هماقا یراسح هنر, یرارو هاراسوف

 ۲ كنابسانم تاب روق ةمطق نالوا لصاح ندنمطق هلیا عاطق رب تابع ندنسوق
 هيلع ءانب . یدیا یرور خیام لوا رحینم هتاسانهدوجوم هدنش یناکرا كنو رک ثاثملصا

 هحاکمو نامز ندنربرب هدنربخا فصن صولا یلعو هدالوافصن یرحهرصع یحنجوا

 . ردشادنا فلک یدوجو كتهصاخ و ندنفرط تاوذ دعا قوح زا

 هدع) و هد وازلا ما "یورک تاثم رب نیزسقلوا رادربخ ندنر رب ايرثك | تاوذ و

 اتم هلا یراسج هیواز لباقم كئيراببج كراءلض هدیورک ثلثم رب نييعتلا ىلع ال

 لکش باتک » كنيدوط ندلارمصت هتشيا . ردراشاا تابا هرزوا هفلتخم روص یفیدلوا

 ۱۲۱ - ۱۲۰ هفيص - عاطقلالکش باتک [۱]



 ۳ لوا باب

 هدن ر سه كن هب وا لا عاق ”ىورك ثلاث. ییا نالوایواسم ايو كرتشم رلهيواز ررب س م

 ىتسأ هنج كعلض نالوا لباقم هيهوازكرتشم كنج كءلض نانولون لباقم هيهٌعاق ةيواز

 . ]1١[ رديواسم هسسن هندبح هكرتشم ةيواز كرطق فصن اعاد

 ءافولاوا ندنسهبق رش نومضایر یریرصعیحشدرد ءرانامز فلتخم ايو هدنامزینعهتشیا

 نانولواتیاور ییدلدبا تابا هلباهماتخم قرط ندنرلفرط قارعن رصن وا هلبا ىناجزويلا

 8 ردن رابع ندو اوعد

 ین دلاريصت دابا هن زام وازلالئام یورک تام ب
 2 ۱ : ردقفاوم اهد كلکد

 8 را چسهو نالوا لكشتم ندنرلسوو همظع راوذدو ۱

 ٠ بر (۱۱ و ۱۵ لکش) 7 هئاق یسهواز 7 ۶ .

 ۳ دهدشلئم رب هلو . مهلا هرا.تعا ر ظن یورک ثلث |

 .رولوا
 ندنسهطقأ ن هلبا ىطق كنسوق ء + = . یاقر

 .لمدیا مسر یس وق همبظع و راد وک ر هرزوا كم

 هک ردبا عطف e هدنسهطقن سه ر ینسوف 5 7 سوكوب

 كثلثم ىسهطشت ھ و ها هداح یرلهواز و 7 رکا

 ( ۱5 لكش ) هدیسهطق ھ ءهسادج رفنم یرندرانو دیاشو «هنلخاد

 . نايا: فداعت هنجراخ ثالث::هرزوا قاوا هدتهج هجرفنم هیوا

 یورک ثاثم كيا و 1 ھ ن ءو > ن نالوا هاو یرلهواز وه هدەدلاح ییاره

 ِ : ندنسحمرب كرلنو . رولوا لصاح هب وازلا ما
 ت

 54 وه ںح 7 تب بوح

 ج حت ن

 7 بح 7 سد ھ ب بوح

 : ء.دندنسحتكلا

 5 ت 5. نح و ب نح

 و = ت
 5 ھ۵ ںح و ال بوح . ۱ ق

 ۰ ردهروک هنسهیمومعتره كنددافا ولوو (۱) هدافا تروصو [1]



 هیفاب زا 0

 77 بسم
۰ 

 E ندنعب دا وا ینع ننک ,AS ىرلناب فرط كناواسم ییاو ا . رونولوت

 ده رخآ ريصت . ردا اضتفا یسالوا یواسم هنر ر هدكنن رالوا

  eجب بح 3 ۳2
 و 7 وک

- aS e. 010) چ وب چہ 
 سجد بو بح تب و ټن 7

١ 

 :دوخايو

 می ےس
 ب و بح و ۾ بح

€ a 
 بت ۶ تح 5 7 بج

 فلت چوا یاهجور یحاتنو كرەرو ىنا [۱] لم ارظن هن سهمظع هرباد باج

 ش ّح جراما هدافا هديرود

 هدةي و ازلا مق "یور ۲۰ تلد یا خال وا قام ايو كرتشم یراهواز رر - ١

 ج ىراليم كرلنو ین هاا كا رانج كرلعلض نالوا لباقم هب هک اق هب واز

 ۱ . [۷] ردك قدي يربو
 كنءيوازلا مئاق * یورک ثاثمىكيا نالوا یواسم ايو كرت-شم یره وار ورب -- ۲

 یراظنهدنرکید ىتبست هنييج كاليم ىدنك كنببج كعلض نالوا لباقم هبهمئاق ةيواز هدنر

 : ش ۰ [۳] رد او سا 4تا یلیم ىدنك كنج كءاض ناب ول 1

 أن ج یک یی هلیند یسیب زج ليمايو بم أ ۱ راظن هوم سا تب 7 وا و هنس و تو

 كا فرط رب ىنلقشي راق و ا ريلوديا ربع یخد ی و ليم ۲ رظن هنس وف و 7 هدكنس وق

 هتسوق ب د «ناشراوا هدهبا شادا لامعتسا ىرلريبعت ینا ليم لوا لتم هديصا لوا نوما

 كس وق ء7 لصا ىريبعل ىف زح لیمو هردشمرب ویال یخیع هدهنسوق ب ج و یی كس وق و 7

 یبمهنسال وا كوج وک ندسوق ندياهح اسم ىسدواز 7 نشو یفارح اهجرد ًارظن هنسهرئاد بل ج

 . ردشلدیا رايتخا

 ۳۲ دمو ۳
 . ردهدوک هیسانت ولو يصوت )۲) هدافا تر وص ول 00

 ١ ردهدوک هاو اتسم یج ر كبسانت ولوو (۱) هدافا تروصو [۳]



 کو 7 نج 5 7 نج

 هد چ
 74 طل چ سنو

 سس را

 = سی

 2 ہو ل بح

 : هحالجووم تدسانم ییراقو 6 هيلع ءانب .رون ولوب

 رس سس ر

 ہر ط بح >< و ج نح = و تب نح حک

 : ايو
 را رس مس
BE۸ لن وس رک یک در يشع نم  

 : دوخایو

 مس
 ب نو ۳ و 7 به

 سس ی بسم حج

 7 نوح ہد ]م بح و ب سنّ

 .روناولوا لاصحتسا

 ۶ نایک مدفلنوا ةشلوا قحعتلا یل کید كتف ةس يبرق هادا و

 :رونولوا جارختسا هحبش ىلا هجورب ندنوب [1] ندنغج هنولوب قفاوم هنمکح كنسوق
 رله واز لباقم تحسن هدننس یراسج كرلعلض هد وازلا ما یورو رام ريد

 [۲] ۰ رديواسم هتبسن یهدننیب ىرابيج
 هنیرزوا هرک حطس ىننع ] یواسم ايو كرتشم یرءواز 7 ( ١4 لكش ) یدمش

 روصت یورک ثاثن با ۳2 > ب ء و 7 تن نالواهماقیرله واز با تو [ موسم

 : هدنسهبوازلا عاق "یورکثلثم 5 ت هحنیجوم هصاخ نانولوا نایب هدیراقوب ٠ ملءديا

 2 ۳1 نر
 ۱ 56 و 7 باخ

 7 سس بن و سو

 اد
 اد

 ( ۲۶ :لکش)
 1 هدهدنس هب وازلا ملا "یورک رام 5 7 2 ی ىئن>هلوا

 يب تح 2 بچح مس

 [ندنفغج هنول وب سس ل يسال : هدنوجا كوا هلرخا ريبعت | ۱1
 كك بح 7ب ند

 ۱۲۱ : ۱۲۰ هفيص [ هعوبطم ةخسن ] - عاطقلا لكشلاباتك - نيدلاريصن [۲]



 هيقاي رانا 24

 رظن یرلهب دام ىورك ثلثم هدص لوا ىدمش

 عاطقلا لكش هرزوأ کیدلدلور وک هدلحدم : مهلا هراشعا

 یواز ما "یورک ثا ۶ > ب رب هلی هط ساو

 : نوجا (۱۳ لكش )
>= 

 ت س 2

 هی

 )\۳ لكش ) ت هدهب وازلا اق ؛یورک ث ایم رب هلي .ىدبا شم ولو

 3 ظن هلغدنولو ىوادم هنرطق فصن س هد ى دج كنوو هشدلوا هماق یسهواز

 : تاواسم ییراقو

 7 ب۳ 7 ب2

 یورک ثاثم رب برع نويضاير نروک قيسانم و هتشيا ۰ [1] ریلیب هلیزای ید هدنلکش
 یورک ثلثم هصاخ وب هکردراشاوا فقاو هنیدوجو كنهمهم ةصاخ رب هدهوازلاعاق

 . ردنسانوا بسانتم هلراسح راهواز لباقم كنيراسج یرلءهلض ه وا لا اق

 او ایام EEE .ب 7 كنسورک ثلثم د > ب نالوا هک یمه واز ن هقيقأا ىف

 ۳۹ ل مو هلا ذاحا بطق یسهطقف 7 و هديا غالبا هنس لو رب اد عبر ط.7 « هى 7

 ١ كعاطقلا ل كش [۲] 0 و مهيليا دیدع ردق هنسهطق ل هدیعلص و ب و مر

 2 هروک هنسهدافا ب نانوأوا ليدعت ندفرط هرق نب تبان

 مس مس مس
 هو ط بح و چ بح و ت نو

 ۱ هو ل بح ط ج سد ل ب نح

 راد عبد درب ىراسوق ہی ل « ط + « ل ب ندرادقم یا نالوا لخادهباروب .رولوا

  :هسیا ريليديا هدافا هلبا م هدوا كردي واسم هيوركرطق فصت یراسچ كرلنوب ندن راقدلوا
 0 نو

 و هال ںی و ال برج

 م 27 د وج و رس

 / ل ب سند

 هيف رش نویضایر . نوساع ولوا ن ظ یش رب شلدیا روصت ندزمرط رب رح تروص و ]١[

 قبسانم ی راقو هلتهج یرلکدرب و ىنمان «مظعالا بيج» هو باد رطق فصل ايو هئييح كتهحرد ۰

 7 : رد راشمرتس وک هدنزرط 6 2 سا لا ب تدع هلک ر كبح ماع ىلإ مظعالا بيج »

 هدندنئفر ط كيكو ؟ دوحوم ته تائا و هدن « عاطقلا لكش باتك » كنب هدلاريصن [۲]

 1 ۱۱۹,۶۰ هفيح .ردلکد م ولعم ىيدلديا نامرد

۱3 



 ت هرو هنکی دل دی ا راتعا دحاو رط فصن نوک و زاروتسدو هک و لاح . یدیا ىف.ط

 ہد اہم علض جوا الوأ هدنتنورک علما د 2 ب 7 ۲ لكش ) نالوا هاو یسه واز

 5 د وخ وم

 و یی ۴۹ ںج تس تف فا 0

 :دوح وهم هدنسهرا ه وازنان ولوت یباقمكماضوب وعاض رب رکید هلياعلض لیاقمه هم اق هی واز ۳

 7 بربح ان ىير> = 7 هم

 : دوجوم هدننایم هيواز رواج هعاضوو علض رب هلبا علض لباقم هيدمئاق ةيواز ًاثلاث

 : دوجوم هدننابم هيواز لباقم هی كرانوب هلا علض ییا ًاعبار
14 

 7 بوس ظ 7 بس

 ےس ج مم و نج تب عيسدستح

 . ردلکد ید, هاب ندن راتو الم

 هلرحزاو هدرارا كليا نالبزای ېقاعتم یلوق كنلوصا « بيج سوق » راروتسد وب

 یمات « لط» <« هيماللسا ىاملع قحما ردرلروتسد نالوا یس قداصت هدرا# ز

 هدرارو:سد ییراقوب ردق هيدحتديا لامعتسا ییاثلثم طخ رب یجنکیا ىراكدريو

 : هرزروا ییدلوروک
 ی

 7 بم 5 يس

 7 ت ۶ بح

 ۳9 رک دلا فلاس یناثب كرك هک ردم ه هقفد و . ردرلشعا هظفاحم هلنع یراتسن ۳

 ىب هيناثلثم طوطخ زمکیدید سام مامو ساممزب هدننحتملاش ز بساطاشبح كرك هدنسیاص '
 لوب یتاوذ وب طقف . ردرلشمهغا ضرعآ هراتسن و یالود ندنرکدا لامعتسا

 دلرارادقم یرلکدلبا تلالد ءرزوا کج هلوروک هدا كرلتبسن و روکذم کی دیا راو
 هتسشبا . یدیا ىرلهألا دياز“ هلستعرس كب - هدنفوف كيهحرد ٤٥ هلهو  هلبا سوف

 [۱] .ددشغا ماود ردق هبیناح زوملاءافولاونا ان كازستراسج وب

 بيس رب ندیا علم ندلامعتسا یهماثاثت طوطخ وش ی رلکدتا هارا هللا تحسن رر

 ]١[ ردقح هنلق اطعا تالیصف هدايز اهد هدي ربا هديابوب 5



 ةيقاب رای آ ۳۲

 توخ ات زو و + د 1
O ES0 ربي م  - 

 7سس حو ل و و بس ۰ ۳ تو

 م سه ح ]و ل

 .رونولوا سرتسد هن امس امم یآهحور هساا شلدیا تفد هنغيدلوا

 5 غ0 بة )رو ۲ <> ٩۰
 ۳ م 0 5 اك - 0 55

 ظ (تب  ة. )رو (و - ۲)٩0 رو

 م ۲ رو <. >< ۲
 ]4[ 2 دس يب بسبع

 7۷ رو تب ۲ رو

 (7 ۹۰ ) ۲ رتو باب رتو و ۲ رتو

 [ - ی
 ٠ "۰ >< ۲ ( بس۹ )رو (7—-۹۰ )۲ رو

 زو ( كةم )ارو  (ج )۷ رو
[YJ ESE :ح  Né <> ۲ < 3 Ra 

  یرلقدن ولو لداعم ًاقيفوت هنسهدافا (۱) یرار و كراسوق فات هدراتسانم و ىدعا

 3 . : یتا هجورب هحتليدبا هدافا هليا س.هدرطق فصنو لیوح هرلبسچ

 < 7نا م

 کیا ۷۳2 ںی

 7 ج ص

 7 + ی 5 بوس

 1] و رد ج2
 7 ب ںی 5 بجنن

 it .رولوا شلك هدوجو ىراروةسد

 ) یرسحم لقت هن رایدنک ند ردلنانوب هج هداس هليوش كنهيق رش یاملع هتشا * 
, 

 . یرالوا تحاص هژارونسد ى هدب راقو هلس هدلاح یراکدتا تنش هقمزاي هلل وصا



5 
۴ 

 نسا اكول ل

2 

 عالضا بویح سن نا هواعد لصا

 ماظعلایمقلا مظاقن نم ةثداا تاثلثلا
 اياوزلا بویج بسشک ةركلا حطس ىف
 هاهم ةرئوملا

 یسر طلا صن
 هل راج هدر, یرلکجهدیا هنارا هليرارتو كنیرافتش یرا وق كرابلقرش < هلئسم لصا

 ردقهنامز وا كرمدبا بیقمت ینسهصسط حاتن كنوب سكعلاب ؛ ردلكد یرلالوا شا هنارا
 هدنناسح كراءلضو هب وازال وا : هک هلب وش .ردن رله | سمس أت اا نف رب ناياملوا یدوحو

 لخاد هلدج سوق راکنوح .ردشعا مازلتسا یلامعتساهداراببج ماع ىلامعتسا كراسج
 .رديرورض یسهلدبا لاخدا هباسح هليا ىج هني هدكنماع كسوق وا هجمولوا باسح

 یاکش كش افا های كراش ا یک مزال الاول یو ا
 لیلدهدنازوا نوما حاضیا یزمدصقم : ردشمريدشك د نوتوسوپ ینهحفص كملع ايو*

 یلوصا رلرتو ندنف رط سوسلطب هد طس زكلاي . زرمدنا نط ردقوب موزل هغمارآ

 تیافک كمت القا هداوصا «ببج - سوف» ىلئاسم نانولوا لح هللا یورک ما فرحنمو

 كن سوق كنه واز رم نايرتسوك هلبا هن یک 7 مان ( 8 لکش ) هدلاح و هكنوج . رديا

 :هدناباسح قترا «كعدقلا ىطخ ل + نالوانصن كنو هنر یر و و 7 دیاع هئفعض

 )۱( ه ۲ سوقرو = ه بح ۲

 ل . ردزسههش ىت>هلوا كعد كلا ل وش قردلوأ

 ترد ىك هو ل« ب ل« ا 7 « و 7 (17 لكش) هتشیا
 زب نالوا ترابع ندهرت اد طبخ عدد یماب نکر ظ

 نانولوا لاصحتسا هدلخدم هب یورک مات ف ردم

 « ییلیدیا قيبطت ىنايسانم [5] « [۲[۰]۳] + 0



 هيفاي راثآ ۳٩

 « وعود هنیرلادتبا یرحم رصع یجنجوا یبهماقا هیر رارتو كراج نيران
 قرت رثا رب شلك هغوقو بقاعتم یعوش هدقرش كنهشه و هضایر مولع هلرخا ربمت
 نييعت یغیدلوا مک - كناذ نانآ ىبقرت ٌهوطخ كليا وب هيفامعم . ردقوب ههش هننیدلوا

 نيزسقلوارادربخ ندنرب رب هدرلنامز بيرق هنن رکیدکیایو هدنامز ینع .ردلکشم ادج كما

 ندرالنان وب هدلاح یه طقف . ردلکد دل ندلامحا هدیماع ولو هدرکف ینع كباذ چاق 3

 همشو كش هتغیدل وا هرقنب تباث نديا اطعایرضاح لكش هنساوعد سوالانم نديا لاقتنا

 ۰ ردوو



 ۹ لوأ باب " ر

 و "ط ط و لهما ليؤات ی راد ومع ELE dG هنحط س ی.همظع

 [۱] ۰ ردبل هللا داخلا تسانتم طسو SN شک

 : کردیا یهاظت ندهلاقم و نانولوا هجرت اع هتشلا

 هبهيقرش یاملع یسهماقا كشنیرابج .هنيراري ىرلوتو كنيرافعض كراسوق ءالوا
 راق a یررصع یحنجوا سکعلاب ۰ ردلکد یشر .شٌعا لاقتنا ندرايلنانون

 . ردهوطخ قيقح .كاليا 7 ینغوط هناثلثم نفلصا ندنف وط

 هدنس[هیدالیمُنس۸۲۹] هي رجة نس ۲۲۱ [۲] < ًارظن هنایاورحصا «مرف نب تباث ءآيناث
 هدننامهق رش نوضایر ىكىراكدليا اعدا كرالابوروا ءروك هنفیداوا شما دلوت هدنارح

 رکذلافلاس كنعاتب . نفاد هدیاتب ندیا لامعتسا 01 لاخدا یرانج لوا لا هاپاسح
 یددح را رب یرلکدلیا لاخدا هيف كن اتم یشراق هئيمدقتم هدو هحالک هنسهعلاطم

 شم ريتك هدوجو تاذلاب یاس یددح ۳ اذ. ردکررک هسا وا شلزاي هرزوا كمرتسوک

 هنکیدتسلا كما اعا ی خاتم هدهليريسصت « زبد یک ینیداسملوب هداعدا رب ا هنغيدلوأ

 ۰ ردقو هش

 هک ردراو اهد هقثو ینکیا رب ندیاقوس هاعدا هلو ىزب یشراف هنفرشنسهروهج

 كنيذورلا هادبع ن دحا ربتشم هلشا بالا شرع .ندنرادصار نومام رصع هدوآ
 . ردسالوا دوجوم كنلودح بجرب مظتنم < |۳] هدنجمز یءدنماب « نحتمملا م 5

 هبیاتس [4] ًانامز هرزوا یحهلبدیاناس زاردورود هدنشحم هيتاثلثم لاودج « هصالخ

 كلو یمالوادوجوم كراسج هدنرارثا كناديياو ندیامدش ردقرصع عدد ر ايو ثلئر

 . ردلکد فلأت لباق هلب رکف یماع ولو شلدیا لاخدا هب همسه تاباسح ندنف رط یاس

 كموحص اشابهدا قيساردصو شلزاب هدنسه رجهةنس ٩۷۷ كعاطقلا لکشباتک هلاقم و [۱ ]

 :هليا یزای ینیع هدنتل 1"كنهلاقم .رديا لیکشت یلیذ كانسهخسنرب نالوا شعولو هدنسهناخرتک

 تلالد هنت كنهقيثو وش هدو هکردررحم هدیسهلج « هيلعهللاةمحر فنصلا طخ نم لقن »
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 ةنس ۲۸۸ قافو خيرات كنهرق نب تباث هداکشا غ رات كرك هدتسرهنلا باتک كرك[ ؟] 5
 [.هنولوا تعجارص هليذ نوا تباث] ۰ ردشارتسوک هرزوا قلوا ىسهيرجم

 كنيرلترضح ثاائ ناخدجاناطلس هدننوردیم هبرت مماجکی هداوبناتسا ىسهعدقةخسربكجزوب [۳ ]
 [ه ول وا تعجاسم هلی ذ نوچ ا بسا شبح] . .رددوجومهدنت# یس وعون۷ ۸ 6 هد هناخبتک یرلک با سیسأت

 نامزو شا تافو هدنس | هب دالبم 4 انس ۹۲۹[ ه رم هنس ۷ یاس هقبقلا ىف [4]

 مچارترئاس و مدن نبا « ییدنلوو ندننویضایر نومأم رصع كبساملا شبح هكون لاح .ردشم همهشش

 .ردهدنش دصتو فارتعا تحت كنسهفاک درلنازاب لوخا



 . هبقای راثثآ ۲۸

 : ا یرلد وع تان جم یدو او و هدا مسر ینرادوم و ۳

 < ۳ ۳ »و

TE5 5 ا  

 7 ویو حس حس ےن

 بت و تب

2 
7 5 ۶ 55 ۱ : 

 طرح وب ندي رلهطقت ت « ج هدنطم# یسهمظع هراد هو ىتسأ 2
 7 و
 هدلاح Ê 3 !هزاب

0 

 تاسف ىف هدنس راد و نایدیآ لیرت هنحط_س یسهمظع هراد ل هو ندا عطف يعاد

 ۱ : هحنیجوم همدقم ییراقو ندنفیدلوا

 : هدنوحا یراهطه 5 6 7 ناک هدرژوا یسهراد طبحم ط ج هلنع یک ینجهلوا

TFل ج بح  

 و لو بح و 5

3 

 مہ 2

 ل و بح 5 د

 تب ]ل بنو بان

 : ندشدنل و

 للا ی نس لو 7 تبع 7 هو سمج

 سس بس ا س © س

 ب ل بح و لر بح تب هژ سنع

 هفل وم تبسن د اعدا ءدوراقو مز تس که دنس ىرادج كراسوف هدول هکرولوا

 . ردا تاسا ىنغيدلوا هرزوا

 « هحینلک ههطسل تس »

 مراد ب ل ندنرلهطقت ط « ہو 7 قحن ا .ردنع كنك هدي راقو هسا ین اما كنو .رولوا



 ۳۷ . لوا باب

 یياو .ملهديا ليز ی راد و ط (٤ ط۶ ررب هدهنحطس یسەراد فان ب ندنرل »

 نالوا شلدا لیزتتهطوا هنيرزوا یرطق تان یک ینج هلوا یزاوم هنيركيدكي دوم د

 هنر, ىراهيواز «  و هيلع ءانب . رارولوا یزاوم هنيربرب هدیرلدومع ۵ 5 وه د
 هساارون ولوا لصو ىراذب یسهطق 2 هللا ط و یمهطشف ھ هلا ط ندنفجهلوا یواسم »

 ییاوش ندنغحه ولو یواسم هر هک اق رر هدیرلهب واز طط « ط هدرافاثم نالوا لصاح »

 : كلذ ىلع ءانب . رولوا هباشم هنسرکیدکی ثلثم »

 ط ىو ا

IER 
 طقف ؛ رونولوب

 0 ھی ۱

 و تامخ رو
 و

 5 دوحع ط و

 هع
 : ندنغيدلوا

 ۶ دوم یراق تیم

 7 دوم 3 2 تو

 . رولوا لصاح

 هل راس و همظع راد ل هو 6 7 هى 1 لكش ) هديرزوا ءرك حطس ی دم سس

 یعاطقلا لکش بك مند: راسوق همیظع ُهرئاد ط> « بل ندیامطقندنسهطقن ء ین رکیدکی

 : هک مزد هني . هديا مس ر[ یا فرحنم]

 2 > رر هنحطس یمەمظع ةرئاد +> هو ندنرل وطه و , ب , ج : ىناهر



 4ءقاب زامآ ۳۹

 هلیاراسج [۱]ینساوعد نالوا راد هيىرك مات فرحنم كسوالانم مه ؛شعا هناراهلب رلربج

 : مدیا لقن ًانيع هیاروب یتسهمحرت كنلاقمو نوجما حاضیا ینمدصقم . ردشللا تابثا
 كراش ىيدتتسا كلتا تابلا [یرک عاطق] هدیورک مات فرحنم كسو.ملطب رک »

 اهد ندنناهرب كسويملطب «هسلواشلدیا فیلکت یسهلدیاتابثا هلیسهطساو رابیچ هزب »
 ثاسویماطب هک ناهرب رب . زريلسهيليوس ىزمغيدلوا شلوب ناهربرب هصبف اهدو یالوف
 هدندهمدقم ترد ییدلبا ذاخلا ساسا هرانوب یکییدما هناعتسا یش رب جبه ندنراناهرب

 یمهتس ماسقا كنیورک مات فرحنم ] ىنعاونا ةفاك كراتبسنو « زالا سابتقا یثر چیه

 قلوا هفلوم تبسن یرکید « هطسب تدنن یرب [ یتسهفلتخم روص كراس یهدشنابم

 « . ردیا عاحرا هلاح کیا هرزوا

 تب (۱۰ لکش) هدنرزوا هرک حطس رب : مرقم »

 « هو ت + ت ندیا مطق ىرركيدكي هدنراهطقت جو

 . مدیا روصت هميظع ُهرئاد یکیا یک لب و ب

CE SG 32فص یر سه هد رزوا ۳ طيح لح  

 راس وقود .ملهلا سوق ییا هرزوا قلوا لوح وک ندهر اد »

 هو تاج ت ندن را هطش 5 یو . نوسلوا 5 تاو ت »

 هسا رولوا كج هل دیالیزت دو رر هنحطس یسهراد » ( ۱۰ لکش )

 :هک مزيد نب 3 هسا رونلوا هدافا هلا )ی دوم ) 6 دوم ) هريظن ريظن رانوب 2

ayaa 

 تیک

 و دوم 5 تتح
 س كي | و كت تست

 ر

 و دوم و ف نح

 ا هحور هدوا هحالك هنتاشا كلوب .رولوا »

 هطقن ۶ « : یدمش .ردرطقرب [ ىطخ ت ی یی ] ىرتشم لصف كنهرتاد یياو »

 هیت جب رادو و رک ١ . ملءديا ليزتت یبرادوم و ء وه و هنیرزوا رطقوب ندنرل »
 شما مطق اباق یبرکیدکی هرئاد کیا ینمی ] هسیا رارولوا دوم هدهنحطس ىسهرئاد »

 کت و ت ههادنلاب دومعییاو کنوج .رولوا تباث یش زمكيدتسيا كما تائا [ هسيا د
 ین راد یب < ب یرادومع ه ء۵ ۶ وب رکا .رونلوپترابعندنرلیبج كنيرلسوق »
 .هطقن ءءء [هسیا رلشألا عطف "الئام ی رکیدکی رلءرتاد ىنعي] هسيا راد دوم هحطس »

 یاوعد , ردب داجما ربا كرلیلاب ور وا یسهلرب و كما یساوعد سوال هاوعد و هکنوح ۱ ]

 .ردرلیلیارببعت «عاطقلالکش» راب رع ندنکیدادیا داي هلبمان رب جيه هدندزن ږلیلنانوپ مق روك ذم

 يك

 دو تت و



 ۲ ۰ لوا باب

 للماك رتؤ نوجما قلوا قلیالوق هدنابا سویءاطب اعقا و . زرويتسيا كيا لامعتسا »

 ۶ مراح عبر نوتوب زب هدهسیا شما لامعتسا [ یرتو كنعفص كسوق »

 ههجرد ٩۰ ندهجرد رفص یرلن و قره « ینرارتو فصن » كراسوف فعض »

 كلهجرد ٩۰ الثم .كدليا ر رح هنيرلوشراق كشرلسوق هللا هلصاف هجرد فصن ردق »

 كسوف كلەجرد ۰ یک. شلو هدنسش راق كيهحرد ۰ ییصن كنرتو كسوق «

 ىع ] ىنصت كن رو كسوف كلهحرد ۱۸۰ و هدنسش راق كنهحرد و هدىئصن كنسرت و «

 رو فصن زب 4هدنروصر .ردررحم هدنساذح كسوف كلدجرد ٩۰ هد [ رطق فصن »

 ىدكع كيو هک رکم ؛ ردلاماشالک | [۱] «یرو فصن» كسوف فعص ندنوب هع د «

 [۲] « نوسلوا شمنلیوس ةحارص
 ىرارتو كتي زافعض كراسوق. هدننابادح هبؤرك تائلثم ارظن هنسهدافا و كنيناتب اعقاو

 رثا یدنکلامعتسا وب اع هدهسیا رودیاققحت ییدتا لامعتسا یرافصت كراو هن
 .ردقوب تحارص رب راد اكوب ؟ردشملا سايتقا ىمدعيتم رب رکیدیوت هسقو ؟ردسروصت

 تاذلاب « یش ندا قوس هنایرح هدیابوو نروشود هددرو همش و یز هتشيبا

 یساملشالک ۱ كتمو حیحصآ یسهمج را ین ینسهس رع ها كنسطسحم كس وبملطت

 لکشلایفباتک » رکذلافلاس كنهرقنب تبان [۳] نديا ر رح هلاسر جاقرب نوجا لیست

 باتک» هنب كتيسوطنيدلاريصت كباتكوب هقيقلاىف .ردشلوا ىسهلاسر یهدنمان « عاطقلا
 هنسميدق ةخسن رب شلزای هدنشرات ٩۷۷ كنيرثارب نانلوا فورعم هليمان «عاطقلا لكشلا ف

 لكد هليرارتو كنيرافعض ىرلسوق هرقنب تباث هداروب هكراو ىسهلاقمرب نالوا شملدياليذ

 ىانثا هدهسیاشعا هدافا هلبا یسهلک «بيج» ىناتب یش نليلد « رتو فصن » هدهخسن و [۱]
 هدافا هللروص وب ىبريبعت بيج مجرتم ندنفیدلوا شمهلریو مسا رب زونه هبيج هداپوروا هدهجرت
 .٠ ردشعا

 هدلاح و .ريلك هدهنسانعم كمسك قرهلوا ردصم ؛ ردهنسانعم هقا هدیرع تغل «بیح ۲

 [؟ادں8] یرلفدناللوق لباقم اکو داراکنرف . ردکعءدشلوا لع هرو نالوا شملسك قدنسهتروا

 !شع) ىلباقم كييجهجيرع ندننکیدلک هنسانعم یو كسابل رب هجنیئال هجنلوق كنيرليضعب هدیریبعت
 هدهننصن يلو هلتهج یرلکدد .[ 125071018 ] رئال هرتو ًارظن هتاور كنرارکید
 راشم زاب هدنزرط ۰ ins ۸ ًارصت# ىنهدافاوب هدراروةسدوراشمربو ىنمان [5ءانن]5 125611018]

 . ( ىوارلاىلع ةدهملا ) ! شمرویلوا طلغ ند 8. 1280.. ون ىريبعت 8112118 هدلاح و .شغا

 «یطعسجا لیست باتكهرقزب تباث' هروك هننايب كعدنلا نبا یحاص مولعلاتسرهفهقیقم اف [۳]

 قاط رم هلی رلمات ةفلؤملا ةبسنلايف باتک ٠ ىطسحلا ليهست يف ريبك باتک ۰ یطسحاقف لخدلا باتک

 . ردشمزاپ راباتک



 هىقاب راثآ ۲

 شلربتک هدوجو ندنفرط یتوضایر هيردنكسا لوا كا كنوب هکرد ىثرب طسب ردقوا
 هيد « ردب رتا كي هاب و نوضایر و ! رسهمش » هلیا راند ۲۱ ] « ردامتحم ىمالوا

 : ردراشع |قاشآ ۳۲۱ هدهطقن رب ی | هجورب یسهفاک ناه طقف هرددوح وم هدرانر ودا مكح

 هماقا ییرلببج هنیرب یرارتو كئيرافعض كراسوق لوا كا هدننايه هيقرش نويضاير »

 « رد ]£[ قنات ندن وله ریه اشم یره رصع یحنح وا ندا لامعتسا و

 ویزا ىغيداوا بولوا قفاوم هلاح تققح ههحر ده ىرلاعدا و كنق رشم

 هخیسن كياتک و ةددشا ردبا اضتفا كمروک یتارقف داع اكون هدنناتک كنيتاتب نوجا

 . نانولو هدنسهناخسک ناقساو هلتفو قحا . ردشمامهنولوا فداصت هذرلاروب هتسهسارع

 ` Regiomontanus [ Jd] ] سوناتوموژر یسهجحر هبهج ال 1 رظن هنسدم دق خس ر

 ۱ هحور ۳۹ القوت هريهالود ىئاؤم تليه مرا ۳ ی۹ج ر كنا رشف نالوا 08 هن هلم دسم

 : ردشملدبا لش قا

 7 ج ت ىرطق ء هى ندبا قيرفت ( ٩ لكش ) هسوف ىواسم كيا یتسوق > ہی ب »

 ۱ نالوا ىنعض كنسوف هىد یر یه ندنرامسف ھ 7 « هان: ردا فيضان هدیرو »

 کوب لاو + رد فص رو كنئيرو كوو +7 هو ان »

 ,ردیواسهنتسس هرطق فمن كنافصن تمس هرطق كرتورب »

 + ت هزوك هنغیدلوا مولعم یسوو هن بن 54 هدلاح ون »

 هدر یجهلیدیا فيعضت سوفو نوجا قلوب ىنررتو
 ناولو هدنف رط رکید ايو هدنف رط ر كل رطق هحهداس »

 ی 31 ۳
 (۰ لکش ) ۱ ء ریل ا هرايثعا »

 یر و فصز و هد زم اباسسح ندنعب دلوا زعسم و زا كما فبعض ىسوق رب هتشلا »

 ۱6٩ : هنص - هیضایر هعوم صوص هنسهنس ۱۸۹۲ .رکذلافلاس ب یرتات - لو 1

 ۳۷۵ : هني - لوا دلج - تایضایر حيران الفوتنوم [۲]

 ۲۹٤ : هغ - تاضایر مرا - [1101161] رفوه

 نالا : یدلح ینکیا - تایضایر مرا ] ۷۲, Marie ] ىرام

 هنلوا تعجاص هلو یکهدننیاهن كباتک نوجا یاب [۴ ]
 3 2 ۰ ردکح هر و تامولەم هدب رلبا هد قوس سواثوموژهر ]4[



 ۳۳ لوا باب

 امقاو « ىلوصا « رتو سوق » نالوا سسؤم هننرزوا یساوعد سوالانم قمنا

 عاطقلا لكش «یدیا لکد دعاسم هب قرت ًايعطق «ةدهسإدبا رؤءلك قاك هنتاحاشحا كنلعسحم

 یه واز رب نوجا ]١[ قلو .تسساتم ر ظا اهد هنر اوعد و نالا ینا

 اهد ۰ يديا مزال قمارا هراح رپ هقشاب ندكمرت_سوك هلرتو دناع هسوق نالوا ىنعض
 باتا قعآ هوطخ رب ورضود ةا لصا كرءدیا كرت یعات فرحنم ینهحقجآ

 وب بقاعتم ىنعويش هدنراس كنهئشه و هضایر مولع « هقرش یاملع هتشيا . یدزودیا

 هدر, یرلکجهدیا هارا هلبرارو كنبرافعض « یرلسوق هلرکید ريبعت ؛ رليدتا یهوطخ

 هنر ىلودج « رتو - سوق » هدوب ةکرایدلوا قفوم هلاخدا هروتسد هليرافصت كرانوب
 ۱ _ ۰ یدلوا جشنم یتسهماقا كلود « فخ + شوق

 كنسوق جت ايو كنسهواز هب هد ( ۸ لكش ) اعقاو

 نانوو یصن كلوب ,هنيري یرو كنسوف ء > نالوا ىنعض

 © (مروکهنکیدلدیا راتعا دحاو هرتادرطق فصن] كنبج ل <
 قطظان كنساوعد سوالانم هدلاح ىنيدنولوا لوق ىلثم ییا

 ناب ولوا نار هدإ> دم هدهتساا زما لوح تدسانم ینلدل وا

 ( ۸ لكش ) .ردبا بسك تروصررب طيس اهد ىربره ندهعإرا تاسانم

 ىضعب هسقوب ؟ردممعارتخا رتا كنهيقرش یاملع یمهماقا كراسج هنر رارتو یدمش

 نلک نددنه هدنرصع یجنکیا كرم ینوب هیقرش یاملع یک یرلکدلیا اعدا كنيقرشتسم
 ندهنتاثاثم لوادجیلحكنسارو ؟ردراشلا سابتقاوذخا یمدنراآ كرانونايو ندا
 مك نانا ىبهوطخ ود هسعفد كليا هدنندب_رلیلق ريش هد هديا كر هب اب ینکیا نالوا ثحاب

 فلام ینا م  نديا .لامعتسا یراسج هنترب رارتو لوا كا 0 ريبعأ - ىنغيدلوا

 : ملهيليإ یرح ىف نوب

 یمهماقاكس راج هنر یرار و كنب رافعض لرل سوق » هدنناییخرومونافرشتسم اب وروا

 فتاو زونههمیمعت رکفنالوا ک اح هدهیربجتابسانم یکنویناوب یامدق هیقرش نویضاید [۱ ]
 نانولوا ذاا ساسا هدمان فرحنمرب : اردراشلوا تالکقم راحود هدنقیبطت كاوعدو ندنراقدال وا
 كتبسانم ی هد هتس تاعطق هدنر وص ر یه و هئسةما هديا ذخا هفلتحم روص كاکش ًارظن هثلثم

 لاح رب سه و ؛ راشاو هیص وصخ تالاخ قوح رب ماتم هنسال وا 3 یر رحم هرژوا هفلتخ هوجو

 هدنعاطقلا لکشباتک یسوط نيدلا ريصن هتشيا .ردراشاوا روع هک اهماقا ناهرب رب هدنوجا نماشا

 رظن اف » هنرزوا .كنو و شمراقیح هسددع ٩۷۲۱۱6 یددع كرلناهرب وب [ ۵ و ۸۸ ۰ هغ ]

 . !ردشملیا تريح راهظا هد «ملعلاز زملاریدق كلذ .بسلا هلع مچ مزلتسافیک ريغصلا لكشلاذهيف



 هنقأب راثآ ۲۲

 نايعت ناسحلاب یسوق رب هدهشه لئاسم هاتو نوضایر هرزوا ييدلدبا ع هدلخ دم

 | كوو « راردبا طار وك فرحتام رب نالوا مولعم کر نک ىدوق وب نوجا

 جارختسا یوهح سوم ىلا هليسوطساو همضاير تدسانم دوج وم هدننایم یمهنس تاعطق

 . یدبا رلرلیا

 ايو لئاوا یرصعیحنج والرک ءهدنرخاوا ىرصع یحنکیا كنرج رات كرك هتشيا
 هدنراهخن [۱] « یطسحم » نانولوا همحرتو لش هب ین ع ناسل ندساتو ناسا هدنطساوا

 . .«یدیا تراع ندو لوصاو روتسد نالوا دوحوم هناك نوما لح یهئه لئاسم

 عيسوت ىلوصاوب ىراقدلوب لمعتسم هن اکب هدهشه لئاسم هدصا لوا هيفرش یاملع

 هنلاح لقتسمنفري قجهنوقوا هدنسهرا یقتلیه كسويملطب هليا یهسدنه سديلقا كرهدی
 ناولو تاسحر هدد رحه رصع ىحنجوأ ليلد ىجحنرب هنماعدا و . رایدلبا غارفا

 [Y] .ردشاللوا شم زاب ربا و هلمم اب » عاطقلا لكشلا ىف باتك » كنورق نت تبان

 هرخ الابندنفرط رالاپیوروا و ندبا طبر هنيرارتو یراسوق هبقرش ىاملع هقيقطا ىف
 حط «كنوبو ؛راشٌعا ريدقت لاحردىتيمها كناوعد رك ذلا ف لاس نایدیا دانسا هسوالانم

 هاد رب رکید كنہورک ثلثم رب لكشتم ندنراسوق هميظع رئاود موس هدنرزوا هرک
 )2 عاطقلا لكش 0 هدوک ذم یاوعد واتس هسا ےل وا شلك هلوصح ندنعطق هل.سوق همظع

 ۱ [۳| هردراشمر و 5

 [ Ptolémée ] همهلوتب نانولوب تايحرب هدهيردنكسا هديداليم رصع ىجتنرب داللالبق [۱ ]

 یرلکدتا ارحاو زا ارت دوم كناس انشتنه ناک ردق هننامژز قدك < نسو.ءاظب ايو :

 . ىسيانو مسا لصا كياتكو ٠ ردشملبا قبس هدننروص كلدمزبو قيفلتو عج هدب اټک رب یادصر

 .تروش هيما ] كوو كب 1 6 ی-سغم 2 ايو 4 وتسغم 2 هد هسا ] اإ ف لوصا 1 سفاتنیس

 ۳ لق هشراناسآ هءفد جاقرب هليمسأ « ىطس# » قرهلوا طاغ ندنو هدرلورع ندئغيدلوب

 نينح - ارظن هلاتحا - هلیتثایص كنومرب دلاخ نب یحم یریزو كديثرلا نوراه یسیجرب . كنوب
 نین س قحسا هدننامز نوُفَأم ییستکیا ,ردشع ولوا هجر ندنرلفرط ىفوكلارطمنب جاع ؛قحساس

 هرقس تاب تاذلاب هدیسحنح وأ هردشلدبا حسیحصت دد ندنف رط رق نب تباث رخ ۰ هجرت ندنف رط

 ۷ هکسآ نالو جاور هدایز د كا هدننابم نوقرش طقف . ردهخسن نانولوا حالصا ايو لق ندنفرط

 هن هخسن و یناتک یهدنمان 4 نیمار ر 9 هدى نوط ندلارصت ندامكح نرخ ام هکر د هنن 4 کسا

 ۱ ۰ ردشمزاب ءانشا

 كمسق و هكردشم و لوا فداضت هنمدقرب زکلاب و" شعهمهلبدبا هدلا ىس همان ةخسأ كباتك وب ۱۳۱

 . ردکح هليديا لقن هدیرلیا یمهجرت كنسهجراب رب نالوا مهم كب
 ندا دانا یهیک تبعات« رب هد یمانعم رب كل « لكش » هدنحالطاما هقرش نوضایر [*]

 | ىراسب م نقاب نيعلض كعب سمع همثاق رو هد هب وا زلا  اق ثلث4 "رب می "هن  ردیراع ند« اوعد »

 ثلعم دصقم ندلکش هدارو هکرلرید « سورعلالکش » هیاوعد ندیا هدافا ییدلوا یواسم هئعومج

  هدهرضاح تاسیردت هذ ىريبعت عاطقلا لكش هتشيا . رديسهمولعم ةصاخ رک لا فلاس كن هب وازلا اق

 8 : .ردلد ی 2 هقشاب نداوعد زمکیدید 4 یساوعد سوالانم » و اففوت هرلبل اب وروا مزب



 ْ لوا تا

 ىروهطظ یلراتام نف هدق رم

 ` كنئويضاير برع ندياروهظدهد هفلتخم ةنمزا»

 ناتسدنهك رلب رع هکردرلکعا قيقدت ی راث

 ۰ هئيرلكدتيا سايتقا هن ندئات_سنانود و

 یماع و 0 هوالع رله هرلنو و

 راد هني راكدتيا می اس هدلاح هن هرالاوروا

 « .ريلسهلوا 2 قاآ تامولءم یعطق هجزب

 ايدو
 [ یرخفلاباتک ةمدقم ]

 .- ىسهماقاكئيرلبيج هتیرب ىرل رو كثي رافعض دراسوق - هوطخ كليا نالبت | یرغود هناثلثم نف

 یغلالکش - ىلامءتسا هدهنکلف تاباسح درلرج  هرق نب تباثو ىناتي ؟ ردرلمک زاناتآ یبهوطخوب

 ندنقببطتكن - ىنغملا لكش » - مکحو هجيتن نلیدیا جارختسا ندنوب - ىسهلاقمرب كنهرق نب تباث ب
 - ىلاجزوبلا ءافولاوا  هیضام تاشقانم و هيرا" تاعش ف وی و - ج اتن نالوا لصاح

 -ىزيرينلا لصفلاوبا - یفوریبلا ناحيرلاوبا  رايشوك ایک - قارعنب رصنوبا ریما  ىدنجحخلادومتوبا
 نایمرد كنهيقرش لویضایر هدباب وب  ىحرطو مج كرلسوق - ىموط نيدلاريصن  نزاحلا رفعج وبا
 دارا كنهبقرش نويضاير هد صوصخ ول  یمسقت و برض كرل_بوق  هيسدنه نیهار ید

 كش ال ريل یهوطخ و 3 هوطخ یجنکیا نالا یرغود هناتلثم نف  هيسدنه نيهارب ىيدس

  یشداق هنلاخدا هناباسح كرلسامم - ىجاتن كکشو - ىلظلا لككش - یلاخدا كرلسامم هتاثلثم - ردافولاو
 رابتعا دحاو یبهرناد رطقفصت كنا<رلاونا - یفد تروص كناضارتعا و  ىناضارتعا كنب رلیضما

 لئام "یوتسم تلثم رب - یلح كنه وازلاماق "یوتسم ثلثءرب: - ىلح لوصا كرلثلثم ىلع كنس
 كيهب وازلالئام یورک ثلثم رب - هتس تالاح  ىلح كنهيوازلا متاق “یورک ثلثم رب - ىلح كنه وازلآ

 نالوا ساسا ههورک تاثلثم نوکو - یجاتن كدعاوق نایولوا نایب هدانا و - هتم تالاح -

 . یزوس رب قحم كنيسوط نيدلاريصن - همبرا تابسانم

 ییدالش اب هغعلوا هجرت هه عهای و شک وود هس رحاوا یرج رصع یحنکیا

 فرحنم «رونسد ناك نانولوافداصت هنمان « ه ورک تائلثم 0 هدءروك ذه تك هدر

 هدهشه لئاسمو «ندنساوعد سوالاتم ندءاطنر هتن گی دکب ینسهتس تاعطق كنیورک مات

 هکنوج .یدیا ترابع ندنرتو كنفعض كسوقرب هد «ىناثلثم ظخو» هناكي نالوا لمعتسم



 7 لغندم ۲

 رو 3 اد ین اف 3 ه واز كندي ورك تاثلثم نامز رب جيه سوءملطل»

 [*] «ردشمهعا لامعتسا لوصار هقشاب ندكمما ناسآ هاب رارتو كنىرلممتم كنس رافعض ايو

 هیلاامومهدهلاقمرب ینیدلواشمزایهدنقح ىناتكرب نانولواعبطكنيسوط نيدلا ريصن ًاريخا

 :هدنددص ىسهمواممةصاخ كنیورکمات فرحنم هكهليوش :ردشحبحصتو دبات ین ركفو
 - هديطس# صوصا ىلع و هدنسهضایر تافاؤم كراشناب و یماسا یاوعد و »

 رب نانولوا لامعتساو قسطت هناکی - نوجما لح یهبناثلثم لئاسم نانولوا فداصت هدتئه

 -هدنروصر یقرف زار ندنف رطسوالانم لوااهدو سوماط) ءهروك ذمیا وعد .رداوعد

 یرارو هنر راسج نوچ 2ا نیم ىرل_سوف كرادنانوي بيس هداکوب و شلدیا تانا

 .ردشملوا ىرلهملا لامعتسا

 نوسانو یامدق . ردلكد یاو هد حجه یسهلک یرتمون وغیرت ًايغر هنسا هاط لکش «

 ..ردراشمهّعا لاغتشا الصا هلبا یسهلئسم یلچ كرلثلثم ' ةقيقح

 ىراسوق ًارصحنم نامه و رلردیا لامعتسا یرارت و كزلسوق امئاد هدتئيهماع راذوب»

 مولعم یناکرا یضعب « ىرا_سوق وب. یک مزب طقف . یدبا رارلیا باسح هدنرزوا هرك
 «یورک مات فرحتم ر نالوا مولعم نی شن هدر ىراكح هديا طار هرایو رک هرلفم

 ۳ ۱ [ ل «۰ یدیا راردیا 4

 نفد رب هدر مدق هکر ون دیا هاظت هدندنفارتعا كوصوب كتب رئاث ب لوب هتشیا

 معلا # قردلوا هديصوصخ لاجرب هللوصا رو سوق سکعلاب ؟یدبالکد د دوج وم «تاثلثم

 .٠ ىديا لمعتسم « تافرحنم لوصا » رب هسا زاح
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 ًاطعا یرلسام - هدوب » لحاريكفرط هرگوص ندكدليوس ىزوسوب ىرئاث - لون هيفامعم ["]
 ها لامعتسا ىنس هقشاب ندرلروتسد ندا اطعایبج ماع و بيح - .هدلاح ىثيدلوا انثتسمرل روتسد نما

 ۱ ورک هسرزوا ٍىراشقنا كءاطتلا لكش تا ]وب طق. ردشمامهل | | ی دن 5 ندهمد « رد زار

 دی | عناق امطق هنکیدتا روهظ هدناتسنابو كنالثم نف هل وا هکنوح . ردشلبا جحا

 E وع یهدنمان Bulletin des Sciences TRA] یرتات-لو [**]

 | " | .غعلوا-كجا من هشهفخص وم ۲۱۵۸ كذاب هينا ءصاوصخ هبا "سام یسهنس ۲



 ۱۹ لغیدم

 رج برو ی لارو ل لالوتو

 ی اب رخو - تو ربو اطر و

 : ندنت ءانم

 [مولعم] 7 و. د رو و. = طل
 [ مولعم ] [ یلک لب ] و

 [مولعم] 7 - ٩۰ = ء ل

 [ مولعم ] 7 ح بو

 [ لوهحم ] 5 = حن

 [ مولعم] ٩۰ = وج

 : نيربانبو

 "و۲ رتو (ج هو. )۲۷ رو د ٩۰ ) مرتو
۰ 

 <> مرو 7۲ رو

 لودج و ؛رولولوا جارختسا + رتو نالوا لوهج هناکی نديسانت و ندنغجهنولوب
 ,رونولو ىمهجرد كنسوق ۳ هدهلسهطساو

 هللا ىليم كسمش هدنلعف یجنکیا كنسهلاقم یجنکیا كنیطسحم سويملطب كلذك

 یکیدلیا لامعتسا یتبسانم ]٤[ نوجا باسح یقرمشم ةعس هروک هننیدلوا مولعم ران لوط '
 . ردشلبا هدافتسا ندتتبسانم [۲] هدهدنلصف یحنچوا كنسهلاقم یجنکیا هني یک "

 تالا ینراتبسانم [۳] « [۱] زکلای ندهعبرا تابسانم وب سویملطب هكزدق وش
 لامعتسا نيزسكمزوك موزا هنابثا و شما دع یرکید لکش كرانوب یتسیکیا قاب كرمديا
 4 ردشل |

 م.دقهرزواهجو ىكج هديا صاظت هدهلبا رالاثم نانولوا داهشتسا ندطسح ردق هارون

 یک ىنيدلوا یورک مان فرحنم «لکش یرلکدلیا لامعتسا هناکی هدهشه لئاسم كرابلنانوب

 . یدیا ترابع ندنلوصا « رتو - سوق » هدلوصا یرلکدتبا لامعتسا |

een 

 بتك ميدق ناو هقيقحلا ىف . ردقفتم هدى وضایر ناقفدم برع هدصوصخ وب اذ

 ندرايلنانوب ىبهينانوب 'نويضاير هدراهطقن ىضعب یتحو رهتشم هليا قيقدت ینسهشیه و هيضاير
 [*]ىنا هجورب هدصوصخ و یرنات - لو قرشتسم نالوا رختفم هليا هعفادم هدايز اهد

 1 ردشعل و هدهءلاطم

 ۳۰ ۰ هنگ.« تایر اد هيهعدق تکیه غنرات» + یر - وب ["] ۱



 ۱ 2 لخده ۱۸

 E, e ر نااکهدن رزواف فوت راد 9 لكش)س ويل ۹

 یو و ىتسانم ۲۳1 یراق نوحبا كما 3 جو ث

 : ةددراو دم تيسانم هروك هراسوق یهدلکش و

 [مولعم] ٩۰ = لو
 [ مولعم] جد 20

 [مولعم] ٩۰ = تل
 ' [كويج] جات
 [ مولعم] تك 7

 [ مولعم] 27 = ٩۰
 : هلقل وا

 5 ا «.. د<٣ رو ٩۰ >< رتو
 ٩۰ >< رو ج۲ رو "7 ۲ رو

 : ايو

 "ب۷ رتو 3 محلا

 NI رو

 : لصاحلاو

 ۱۲۰>< ۲ رتو
 ۰ ۰ = "۲ رو

 ب۷ رو

 . رونولوب

 هدروتسدو قرهنلا ندلودج «یرارتو كنسوف و هواز ت ۲۷ ۷۲ نالوا مولعمهتشبا

 یبا قم هداودج هدكنو یک ینجهنولوب ىتميق كنبرادقم ج۲ رتو هجنلووق هنیرارپ
 ۱12 1 لاسعتلا شواز لش ج فضا قردلا شوق نالوا

 او رب (۷لکع) كفوسخ ُءَرادءدنا هدف جنجو انوا كنسهلاقم ىجنرب سويملطب كلذك
 قادوا مولعم یسهءواز > ىنعي [یاک ليم] لم هب كفوسخ هرئاد هلبا ىليم 7 كنسهط
 ادب یتبسأنم ۳۹1 ییراقو ن وحلا باسح ىنعلالعم 7 و حاب + كندوطقتو هروک ٠

 - : واورمون [۱] هقيقحلا ف
7 
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 ۱۷ لخدف .

PE Eییدلوا مولعم ىلإ ندرتویتل | ٍنالوالخاد هنس رب سه ندّسانم ترد یراق  

 ۰ يليمتولوا جارختسا هلوهسلاب ىسيجنتلا] مداح

 نيهليديا هحاسم ه.ىرغود ند صود هدهشه لئاتسم رلىلتاوب مدد هم شنا

 هليا رلرتو یراسوفو رارلبا طبر هبیورک مات فرخنم رب بسانم ىموق رب ايو هیواز رب
 . یدراردیا نیست هلسهناعا یلودج « رتو - سوق » و هلا راسوق هدیرارتو هلباقملابو

 یامدق ننه رج جاتحا هم ولعم شا نوجا ىنعت كلوهحرب هاب لوصا و وا

 قجدلوا ىواسم هيدر اد طرح عبد یح اق 4 ندن رلهمعطق كنس ورك مان ف رحم نودانوب

 ثلثم ۶7ت ر نالوا 3 )۷ لكش) ىسديواز ت : هک هليوش .یدیارلردباباخ | هدن رز وص

 کت « ء 7«, 7ت كئلئمو هدلاح ییدلک مزال تست كنهيوازربايو ضوقرب داع هنسورک

 یتهطق 7 هک اب ؛ ىدبا راردیا دیدم .هدنرزوا همظع رئاوذ یراقدن ولوب دناع «ین راعاض
 هدب رهطق ل ء ط ء ی یتسوف یسهمظع هرباد هد ظ ل رب نانولوا مسر هرز واقل وا بطق

 هو ,aa r یسوف هممطع هراد ر ط ل نان ولوا ممر هل روص وت هتشلا . ران ونا عطف

 هو 7 درس هو تب هد ییاض ۶ من یک یفنجه وا دوم ه دنس هطقن ط هوهتلش 5 7 6 هدنس هطش

 و ل ء ل ب ندنفح هل وا ىطف كنسوف هو اب 7 یمهطه لل نيربانب .رونولوندومهنسوق

 مر رر ىراسوو ر 2 هو + اتاد .ريلك مزال قلوا ترابع ندءواد مدي رربىراس وق

 هدلاحوب .رواواترابعز دنسهحاسم كنسهب واز + یسهرابسوق ط ئ ندن راقدن ولواغالبا اهبهرئاد

 یر ندب راٌانم و >ب م4 طظ ىو + ؛ طود ل « هو لت هروک هنسهمولعم ناكرا كي هلمسُم

 ندنایسانم ولوو [4] «[۳] ء[5] «[۱] نانلق لاصحتسا هدیراقو و ريليديا ذاحتا ساسا

 ۱ ۱ ۱ «یدبا رو ولوا لامعتسا یر

 فداصت هنسانو نيم كنون هکردراو ىرثارب فورعم هليءسا « هب رکلا لاکشاالاف سوالان«بانک »

 لامعتساوتاسا هد طس كسویهلطب هتثيا .رددوج وم یرل هجرت هج اربع وهج رع هد هسا شم هم هليديا

 ینسهیضق یجنرب كنس هلاقمیجنح وا كباتكو اوعد رک ذلا فلاسنال وا داع هل یورک مات فرحنم یکی دلي

 هدنس هج رز هجم رع كنباتك كس والام كناوعد نالوا داع هب یورک مان فرحنم رب . رديا ليكشت

 هساارف .ردشهلئد « یساوعدسوالانم » هدههاوعد داع هبیحطس مان قرحتم رب. هكردتتيم هنسالو

 هدندلج یجنرب كنيرثا یهدنما «یطسو نورق تئیه غررات» [ 1061312116 ] ربمالود ندننویئیه
 سوخراببه ريهش دصار ناولو تايحرب هدرصع یر دالبلالمق ینفشکكناوع دو [ ۲۵ فی ]

 هنتاققدت كییرنات_لو وسوم .ردتراپع ندنظر «دانساو هدهسیا رودیا دانسا هآ [11000۳006]

 دالیلالبق |. ندامز كسديلقوا تبسانم. یهدننایم یسهتس :تاعطق كنيحطس مات یفزحنم ر ًارظن

 كريديلقوا ك[0138168] لاش ندننویضایر ريهاشم هسنارف ؛یدیا موامم ىرب .[ ندرصع یجنچوا
 فاتك يني مد شزاب هدنمنقخ ی [ 1/65 Trois "117265 de porismes ] ¢ تايطمملاباتكو»
 ی < .! شعا ديم یو هد یاب وتحم

۲ 
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 لخدف ۱۹

 هعطق لآ ندبا دلوت ندنعطق هلسوق همظع ةرئاد ل ق كنسبورک تاثما ۶ ی ج اا
 ۰ هد را همس وو

 بال ۷ رو ف” رو هو رو
a. 8۷ = 9  

 هو نآ ۲ نوب لاو ¥ راو طة رو

 : دوخ ایو

 ل و ۲ رو  طح ۲ رو رو # رو
[e] 

 GI ار رو

 یا ندیا لکشت ندنطق هلسوف همظع هراد مو كنسإورك ثلثم ء ط ل ًاعبار

 چ هدد دنن أم هعطق

 مسلسل تم للا ےک ~— سا

 و ۲ رو بت ل ۷ رو هو طا۷ رو
 e ۰ ج

 ل 7+ ۷ يوك :EO مل سال خف

 ۱ ب ل یوا یا و و وو

3 
  FARاكل ۳۴۳ 1

 تاو ل و ۲ رو ۶ ۷ رتو

 , روت ولوا سرتسد هتناسانم

 . كنسهلاقم یحرب كنطسحم قرلوا هدنلکش [۱]ندنفرط سوسلطب [*”لاوعدوب هتشيا .

 «  هرکلا لاكشا ناتك و كسوالانع مدقم ندنوا یک ىيدلدبا تابثا هدناصف یجنرب نوا

Sili ] Les Sphériques [ردهدقع ولو دوجوم انع هد.دش انك  [**] . 

 هدهرتاد طم هدر و تايسانم نانولوا نان هوا هدنقح ىحطس مات فرح هرب اوعد و [*]

 ` 7 ندبا عطق هدنئسهطقن ه ینرو كسوق و و هدنسهطقت چ ینسوق و ت ر ( ٦ لکش) ناک

 : دوحوم هدشن ايم زاهسق ىيدليا زارفا ندرتوو سوق كنب رطق

 حج تب ۲ رو اس

 < ام ایا ۳۹

 . روت ولوا تار ۱ هل س هطس او ین

 هدندالیم رصع یجترب [ ۱۲۵061208 ] سوالا ]"'[ ١

 ؛هيلااموه < ردب د هينا و نوضایر نانول و تایحرب هدهبرد:کسا

 یحاص [ 8 ۱۱۵۱۵۱۵۱۵۵10۷۵۵۵ ] هيضاير مییماحم

 ) 1 باسح» ی ند هلاقم ى 1 هر 5 rk سولاپ



 ١ لخدم ۱ هش

 هميظع ٌةرئاد ل ب رب هرزوا كا عطق ىنراعلض كثلثم وب هليسيورك ثلثم ط > هو
 3 ینبدل وا هدنحطس مات ف ردم ۰ )هدیاروصت یسوف

 ورک لثم ط + هو یسوق همیظع راد ل ب یک

 ۶ « ت هورفود ندورفود یماض ییا كنسي

 1 هرزواىمهجرخم تماقتسا ىنسح:>وا وهدنرلهطقن

 3 ۲ ثلثم رب هلو هتشیا . . رديا عطق هدنسهطف ل رب

 ن » نالوالصاح ندنسوق هميظع راد رب هلبا ىو کا
 ( ه لكش ) ز و ها ی او فال

 یاودهتسرب همقتسه طوطخ هد هلا هباشم هیحطس مان فرحتم رب یورک مان فرخه از |

 دوجوم هدننایم یسهتس تاعطق كنيورك مان فرحنم رب .ردشملوا مثئاق یراسوق هميظع |
 هدار وب قحن آ ؛ ردینع كتايسانم یهدحطس مات فرحتم هدوب هجنلك هتايسانم نالوا "

 . رول وا مئاق یرارو كنس رافعض هرات و هس رب یرللوط كرلهيسوف ةعطق

 ۱ : هک هاب وش

 نالوا لصاح ندنعطق هليسسوق هميظع ۳ كس ورک تلثم ط + مو الوا

 : هدام هتس تاعطق
 س سا

 ل ط ۲ رو 5 ج ۲ رو نرو ۲ رو

 يو ل ۲ رو اط و ۲۷ رو > نوو

 : ايو

  HEP 7Vل كمال يو 5
  7 ۰ EE 7تت ۱

 هو ل ۲ رو طو وو رو بن ۷۲ رو

 ناک هلوصح ندنعط اش كئسوف همظع هراد ط < هلا یدوزک تا تل فا

 : هدننابم هنس تاعطق

 و ل ۲ رو طرو۲ رو جم ب ۲ رو

 ن و۷۲ روا لدط۲ رو هو 2 ۷ وو

 : ايو

 > تب بل يود و لا نيو . . طاق
- [۳ 

۲ 
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 لخادم ّْ ۱

  CAD YE TEUمی و و خب 01

 : هدننابه ی رلهممقتسم هعطق

[4] rt 

 [*] روولو دوج وه ىتيسانم

 ندنا لكشت ندعطاق طخ رب ندا عطق ىءاض جوا ۹ و هلا ثلثمرب اساسا هتشلا

  کرتندبلخاد علض کیا یک ط « ب ل هليا یجراخ علض کیا یک ہو ل ۰7 هو و

 ۱ [Quadrilatère complet] « ما فرحنم » هلکش رب یلاباق ی و 7 رو ل هلو ندیا

 . یحراخ علض ترد هداعلاىلع « ىسهملسد مات فرح هرو ف لكش ۰ ريليربو یمات

 ا تنل هلدبا قارش ند [ Qu ا11۲۵ ] فرحنم رب نالوا ترابع a ترد هللا
 1 .[*”] ردیشم

 ۱ لكشتم ندئسوق همضع واد چ وا )۰ لکش ) هدنرز وا هول اس ن یدمش

  ندئرلقدا_هاب هلي رظن تموم هب برج تابسانم یخد هبقرش یاملع یحو نوضایر یامد# [* 1

 . ددرلشتا تابثا یرلآ یربآ ىنريره كنابسانم ولوصو [4] ۰ [۲[۰]۳] ۰ [۱]
 قدعطاق طخ رم هلا ثلثم رب اساسا هرزوا ىيدلو روك ید هدوراقو « مات فرحنم [**]

 زکلا هل | ىنحنم رب هداعأ اىلع . ردبا مط هد هطش جوا ىنءالضا ث ءلعم مطاق طخ هكر دك ع

 كرتشم یسهطقن کیا و [ ۳۲۵0۵68/6 ] « سام طخ » هميقتسم طخ رب نالوا كرتدم ىسهطقن

 هددطقن هدايز نديكيا ىلكش رب یک ییدلنید [ 5662۳6 ] « مطاق طخ » هدهميقتسم طخ نالوا

 و هدزب ردق هتفو نيقاي رد رشمرب و ینما [ ۲۳۵۲8۲6۲۵۵6 ] رلکنرف هد«طخ رب ندا مطق

 . یدیا شاک لین د «عطاق طخ» هداکو هدرلباتكثحابندهسدئه رثك او شمامهنولون ىلباتم كريبعتكوص
 ليس هغيص لعاف مسا ةغلابمهليتقو برع ىاملع هطخرب ندیا مطق هد هطقن جوا هلب ود ىنهالضا كاثلثمرب هكون لاح

 نونوب یان وب هقرش یاملع هیفامعم .ردیلباقم "الامعتسا كنتغا «لاسروسنارن» هکردرلدعد «عاعق»

 هذ ىريبعت «مات فرحنم» و هلاسروسنارم هحهداس ىريرعت « عاطق » هدزعاسل ندی راكد رم و ىخد رلکش

 هخسن یلخرات ۱۳۱۰ لوا نوناك ۱۵ كنهترغ ىلمسر ] . ردشادیا صرصخم عش یهدوراقوب
 . [ هنلوا تعجا هبیزحاع ةعااطم كو دنس



 ۱۳ لخدم

 سوالانم » هدنرلما غور هلا تاسیردت نوک و هک رونولوا لاصحت-ا یاواسم

Eردنرابع ندنو هداوعد ناب ولوا داي هلسمات ["] «  . 

 نشت دستچماوا علاق طخ ر هد ىطخ ا ارپ ها ل هن هدّشاس لکش طقف

 : نانوألوا زارفا الاوت هلا عطاق جو كرو کک تلم

O N PSین  Oن9  

 : هحنمکح هشاس هدافا ید هدنس یرلهعطق

 ۶ نا جا ی
, ۷ 

E روت 7 

 چین نإ ذم ل

 هيچ تن و هو ط 1 دع ی

 .رددوجوم یتسانم "

 طخر ىطخ لو هدهروآ هنالثم ء 7ت هدلاح ییادلقاب ندب رظن ةطش تنمو كس

 ا ا یرلهج رخ تماقتسا - ندنعلضچ وا كثلث» روك ذه كنو ندنفجهلوا عطاق

 : یی
 الا داش

 : هدودنن أمه یر هءاعق

 : دوخایو

 ۳ TE ا
 ۰ رد عسط یساع ولو كسسانم

 ییدلیا ديلوت هدكنوب هلغلوا عطاق طخرب یطخ > هد هدهروک هل لوط لصاما .

 هع د « یماوعد سوالانم » [ héorême de" 1165619118 ] كرايلابوروا هباوعد و [*] ظ

 . ردقجهنولوا حاضیا هدين7 .ىبس كن



 لخدتم ۲

 جارختسا يف 2 وه ناكرا باسحلاب ندنسهمولعم ناكرا كن وتسهم ثاثم رب هصالخ
 ۱ .یدبا قو لوصار هقشاب ندنو - مولعم هدننابم نوعانو یامدق - نوجا

 هب یرغود ندوغود و « یرلکدا فداصت هدهششه لئاسم كنوتاتود یامدق

 لکدهبیورک ثاثمرب هدیرلنوب هجنلک هراسوق ايو علض هليا راهبواز «یرلکدمهدیاهحاسم
 ما فرحنم . ىدبا رازدنا جارختسا هللا طبر ه « یورک ما فرحنم » رب سكعلاب

 ناسد « طس مات فرحا » زار هداروب نوجا حاضبا یهبدل وا كد هن كسورک

 7 :[*] ردیا اضتفا كعا نح ندنصاوخ كلكش

 1 ناک ( 5 لکش ) هدنرزوا یوتسم ر یدمش

 وا هرزوا كما عطق یاش و هلي ىئباثم > ط مو

 a 9 عسطاق طخ وف ٠ هديا روصل ىعطاق لمح ل ف

 0 -راهطف ی ء ب ی رلعلض ؛ ط > « هو كثلثم

 ۴۳ 0 یک یکیدلیا عطق ه یغود ند صود هدب

 )| مح ط ل“ ل ر هرزوا یسهج رع تماقتسا هدیعلض ط هو

 ( ٤ لكش ) ا ا تو

 | کیا ینلض رب یه كثلثم عطاق طخ نانولوا مسر هرزوا كتا مطق یعلض جوا كثاثم
 قام یرض لصاح كنحواره نايالوا لصتم كرلهعطق وب هک ردبا زاروا هبهمسقتسم هعطق

 : هروك هزملکش هعطق اا ول . رديواسم هن رف لصاح همطق جوا

  RE PTE Oرک ۰

 0 : هحاجوم هشاس هدافا ندنغيدلوا ترابع ند

 DTI مخ »ناجح لال >< و >< يي هو

 ل ط و 7 ب ہو
 وة >< >< : ايو

 مو وما و ا ہو ل ط و 2 یی

 : دوخايو
 E 6 تب 7

 [J] بع
 هک لب ف هو ب

  لنلض توو هيقرش ىاملع . ردند«ءدق تاريرعت نليديا ايحا ندزفرط ًاريخا : فرحنم []

 هسا لصانره طقف .ردرلشع | ريبعأ هد 6 فرحنم» یک ی راکدید «عالضالاةعب راوذ» هبیوتسم لکش رب

 هعالضالاةبرا وذ رب نالوا یزاوم هنيربرب یلضییا زكلاي ٩ شااق روجهم ريبعت یجنکیا وب هدزب
 ٩۲ تاسیردت هسیا هدرضاح لاح ءردشلدبا لامعتسا و اقبا ىاث « فرح هبش » نليزتو ًاعدق
 . ردشع ولو هدکلدنا لامعتسا ىريبعت فرحنم هات هنکلهداس « هدن راباتک هسدنه ص وصحم



 لخدم ١١

 راءواز وب هعولو یسهیواز چوا كم هلتروص وب . یدیا رونولوا تمجام هنتبسانم
 چ« ن و « و جهرظن ريظن هک رارادقم ناولو هدنرلادح هدلودح كروهليدنا فض

 ىدمش . یدا كا 6 ردن رابع ندن رلهسن تم ندنسحهر اد رطق فصن كن رارت و

 .ملهدياهنارا ا و « عَ هد ی رل هة قح تمسق و و ۰7 ت ی راهش تمىق و كرلعلض

 ندنفجهلوا ىواسم هتبسن یکه دنیا رلهيقيقح تميق « تبسن یهدننی, راديبسن تمیق
 عبطلاب ندنفیدلوا مولعم ىسهيقيقح تميق ۶ كنيرتو جت ىنعي كتسرب ندماض جواوبو

 و
7 

¥ 

5 ۳ 

 : ندنشساس

 ار
 ذل

X ( || (١ 
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 ( ۳ لک ر) ۱ 0

  EEیدیا رونولوا تو .
 ی-هړواز 5 ناك هدن اه هلبایسهیقیقح تم كنعاض رک ؟ > « ت كالم

 روت ولو یم؛مقفح تمش ۶ كءلص یحنح وا 4سدنهل اب الوا ۰ یدا E ج4

 فعضت هروک ذم هب واز ندنغب دل وا یاد .ه>رد كيه واز ناولو لباقم اكو اد و

 رونولوا لاصحتسا یهبسن تمش ۶ كءلض یحنجواو هنن هلتسهطساو لودج كرهليدبا

 : ندنفجهلوا كعد مولعم ۽ و < 3 تکی هدسانت يدیراقو هدلاحو . یدیا

 لاصحتمسا هب واز داع كوب هل هطسا و لودج قره ولو یسح رالثمو یر, ندنرآ «ءدسا ت

 هلش رط و هناي هدیمهبواز 7 یجنج وا یکی نج هن ولو یس واز فصل ادع دوب و ؛روت ولو

 : دوخاپ

 راسل و و رك

 . یدبا رينا جارختسا هلروتسد



 لخ دم ١

 ىنصن كنیرتو كسوق كلهجرد (۱۸۰- ه + م) كنماض میم ط نانولوب هدنسيشراق

 ۱ : هدافتسالاب ندنسالوا

 ١ (۱۸۰ = ۵ + م) رتو (هط ۲) رو 0

 ہک م ( همئاقا# ) رتو

 (١م١ هدب م)رو (هطا)رتو

 ہک م ا ۱۳۰

 هللا یسجکیا نددح ترد ندیا لیکشت یسانت و . [*] ردشلا تمجام هنسانت

 هنساع ولو شل دیا نیعت هلاروتسد ىيراقوب اد ین درد و هنسالوا مولعم هل وا یسحنح وا

 ىنهيواز داع هرتووب هلیسهطساو لودجو جارختسا ینرتو كنسهبهواز هط ۲۷ ندنوب انس

 .ردشعا لاصحتسا هدینسهب واز هط نالوا ىنصن كنوب نيربانبو

 ىناودج « رتو س سوق » نوسانو ىامدق هرزوا ىكجهلوروك هدزدلاث٠ ىيراقوب

 ی رل هیس تمدق هروك ههر ادرطق فصن كرارتو یضعل ی راکدلی|فداصت هدهکلف لئاسم

 نوجا لاصحتسا ین رلتمف ندنسذح هحرد كرلهواز ىضعب هليا هطساو وو جارخنسا

 یمهمولعم ناکرا كتیوتسم ثاثم رب ییوصاوت نامز رب جيبه طقف . ردرلشلا لامعتسا

 مت هللا قيبطت هنصوصخ ریدقت و نییعت ینسهیقبقح مق  كنسهلوهحم ناکرا هليسهطساو
 هلسهطسا و یسهم ولعم ناکرا كن وتسهم ثاثمرب هلیس ه اعا لودج رب هلب و هام عم .ردراشمدعا

 لامعتسا ندنفرط رلبلقرش هرخ الاب صوصخ و هكردنكمت هدىنيعت كنسهلوهحم ناكرا

 : مدیا داريا اهد لاثم یکیا رب یثآ هجورب نوجا حاضیا یزمدصقم . [**] ردشلديا
 رکید كئاث» رب نالوا مولعم یسهواز ییا رواج هلي-سهيقيقح تمیق كنعلضرب الث

 هدننلثم ۶ حب (۳ لكش ) هتشيا .ملةيليا هنارا یتیدنولوا نييعت لصان كنسهوازو ماض

 تمش كنءلض جت لوصوم هن یراسار كرلتوو ىراهجرد كنسهبواز 7 هلسهب واز ب

 یتتمیق ندنسنج هجرد كنسهواز ۶ نجوا الوا هجنولوا مولعم ىلوط ىنعي ىسهيقيقح
 : نوجا لاصحتسا

 هک عد نإ هام.

 -Paul. Tannery - Recher » تايرحت رئاد هيهعدق تمره غرا » : ىرئاث - لو [*]
 ٠ ches sur histoire. de [' 4810201116 31616116 1893 ۳۰۵ — ۳۰ : ه4

 كنهعوبطم ٌةْخسن] ىنا لصف  هثلاث“هلاقم : « عاطقلا لکلاف باتك » :یموطلا نيدلاريصن [**]
 , هنلوا تعحاح هليذ نوجا عاطقلا لکش باتک درک « نيدلا ربصت كرك - [ یرل هغی ۵۱-۱



 ۹ لج دم

 هنکیدلدیا لح هاسهناعا لودج وب هدشاايم رایلنانو ميدق كنهيوتسم تاثاثم هتشيا

 : هديا ركذ یهنآ ”هلكسم نالوا ج رتسه ندطسحم هرزوا قلوا هنو ر

 «هدنفارطا كلو هدسمشو تباث هدئسهطقن ريض (۲ لكش) ضرا هروكهيهعدق .تئه
 رادم كسمش .یدیا رونولوا ضرف كرحتم هدنرزوا هراد طيح رب «نالوا م یزک ن

 یسهطشش ب هدنرزوا یهراد طحم وه > و بت نالوا [ سمشلا ةزتاد یدو

 هدیسهعف ھ < ىقيص بالشا ىسدطش ی ؛ قيرخ لادتعا یسهطه + « ییسو لادتعا

 نق رکیدکب یرارو هدو جت لوصوم هن هطّة ترد و .نوسلوا ىمهطش ی وتشبالقنا

 5 ب یدمش .رارلپا ےس همسق ىوابسم ربع ترد یی ارام هده ا رلر دیا عطف ما

 هنغيدتل وا راتعادحاو ىرطق فصن كتسوراد هو >بو ءهنغيدلوا مولعم ىسوق 7 و هليسوق

 كسمشرادم ىءل] ىدعل ىص 1 ی هدنني یضرازک ی مرص هاب زک سم م كسمشرادم هروک

 ايو ط م ہص ییدلیا لیکشت هلتماقتسا ب ہص كنءاعش مصم هدریو [یتکلززکرلانع جراخ

 : مدیا یرح ًاقیفوت هسويملطب [یلوط كنسهطقن جوا, كسمش رادم ] ینسهبواز :هط
 ھ7 هسا رولوا كج هلبدیا هدافا هلا © هد ی ولعم سوف جو « م یعولعم سوق < ب

 ط م ہص هليدعب ہص م هتشيا .رولوا ۵ - ۱۸۰ هدیسوق بوه و ۱۸۰-۸ «یسوق

 شاملا هراتعا رظن یتسهبوازاا عاق ثاثم ط ص م الوا سو۔ہلطب نوياباسح ینهیاوز

 ۱ : هدنایمو و

 ( بوو من ) سوقزتو ج (  نان ) سوفرو ۲ حرص ط
 [ ۸۵ + ۱۸۰ = م ] سوفرو +

 و

 (ںو دوو + ) سوقرتو + = ( ه ه) سوقرتو ج = ط م
 [ ۵ لن ۱۸۰ تماس ۱۸۰ ] سوقرتو ۲ ح

 [ م - ۵ ] سوفرو ج <
 ۰ ردشمزتس وك یغیالوا

 ىمازجا كزطق تفصت هليسطساو لودج « یاض کیا یکم ط« ط م هليون اب
 جارختسا یتسهکاق رو مص م هدهب وازلا معاق ثلث هرب یک مص ط 1 نامه ولوا نیعآ «ندنسشج :

 : نوجا

ER »۲ 0 2 ۹  
 ۳ - ه+م)سوقرو ج | + | (+- ۵) سوقرتو حا = صم

 كنهيواز وب هدنوحا نييعت ينسه واز هط ايو ط م میص و 4 شعا لامعتسا یروتسد



 لخ دم ۸

 لباقم هدهراد موسر هنيرزوا ثاثموا « هتعلض ره كئاثمرب هدندزن رادنانون هتشيا

 . هیواز مقاوهدمرت اد ینع هک و لاح ؛یدیا زیلقاب هل رظنیرتو كسوق «دناع هبهمطنحم هیواز

 یواسم هتبسن یهدننیب یرلفصن كراسوق نانولوب لباقم هرانوب تبن یهدننب راديطحم
 لوق یراهحاسم فصت كراسوف نديا قفاوت هرلثوب هنر یراءمنق كراهواز ندنفیدل وا

 ىلهجردرهو هجرد ۰ یءرت اد طررب نوشه یامدق هقشاب ندوب . ئدنا رونولوا

 « هچرد عبطلاب هدراسوق ندن رلکدلیا رابتعا ه رخآ یا و هيناث ۰ یاهقنقدرهو هقفد ۰

 درلو هحاک هنس راعلص كلم . ىدا ریلی دی | هیارا ندرت هكا © هات 7 هقفد

 هناخاد هرادر قحا :ىديا رون ولوا ت۹س هنرطق كن ءر اد یرل: دل وا موس هنلخاد

 كجهليديا تبسن هرطن كرانوب هلتهج ىراقجهلوا رفصا ندهرتاد رطق « رارتو موسم
 هرتادرطق هرزوا قلوا تلو هدناباسح ندنتجهنولوا هدافا هلبا رسکرب مبطااب یراثمیق

 هروک هنفیدنولوارا.تعا .دحاو یرب ندراژزجو هدرارتوو ,قزح [1۰ رطق فصنایو] ۰
 وو همسق ٩۰ « یک ىنيدلوا هدننامسق كندراد ' « ٌؤزج یه هدرب : یدبا ريايدنا هارا

 !فصن وزح هدورللاوب قره ولوا مسه ١ نرش ىلا و اق ةا هد یر نه كرام ٠

 ei ندنو .یدیا نيليرتاؤ یزرلمان یم . . . . هثلاث همان «هقفد كّرطق
۱۰۰ ۱ 

^ ۰ ۲:۰ 

 رارو یرارتو ناب راسوف . یدیا رونولوا هدافا هللا هذتس تاروسک هدنزرط

 ل ئاشقا گن طق فصل یا >اهدرلرتو كرك «كياحرد هدرا سوق ل 5

 ءردق هيهجرد نا کس زو قرهالغاب ندهجرد رفص هدنوحمآ نعت یرلسوق هليسهطساو

 هماسفا و ءازجا كرطق فصن  كرلرتو دئاع هراسوق هلا « هلا هلصاف هج رد رشمراپ
 دا رونولوا ا ةلودج رب ازای هنيزلاذج یراق نليدبا ید - هدوک

 ” كسسويملطل مود ب 2م قا نك کج روا سوق » هرخ الاب

 یج زکس كنسهلاقم ىحنرب كنس اوب نتم كنسطسحم

 . ىديا دوج وم هدناصف

 ندنسشج هج رد كنم ه واز ر كثن هرب هدلاح ون هك رديعندط

 | بسم 2 راد مو ص هبسرزوا كلثم وب هن ولوا مولعم یتمد

 یتمنق ةسن همر اد رطق فصن كعلض نان ول وب لباقم هبه واز وا

 ۱ 7 كنهبوازوب نوجا كنوب كن وج .رديال وق كب كم لاصحتسا
 يه 9 ۱ هدنسش را ه دل و دید كن هج رد وشو كم افضل یس+> رد

 ,( لكش ( ۰ ردنا تیافک كمرب وبلآ یاسفاو و زج نانولو

 مج +



 لحم

 ىذراق هنس رهاظ لکش «یسهلک «یرتمول وغیر »

 كراثلثم ”ةقيقح «ءامدق ؛ ردلکد نانو هدچیه
 رد رلشمهملبا لاتا الصا هلبا یس هلٌعسم ىلح

 نيرا لو
 [ تایرح رئاد هبهعدق تيه ]

 هحاسم هورغود ندوىعود هل هدنرزوا ضرا حطس نوکو هرزوا ینیدلوا مولعم

 نالوا مولعم یرلتمقایو ءنانولوا هحاسم هورضود ندو غود واز ايو دعبرب نيمهليديا

 نام هلیسهطساو یراروتد تاثلثم كرهلیدبا طبر هتاثمرب ېک ندراهیواز هللا راءلض
 نوجما ین كراهواز ايو دم یکوب نانولوا فداصت هدهشنهلئاسم هله .رونولوا ريدقتو

 هراج هقشاب ندکلاطبد هيىورك لکشرب یرانوب ىنعي ندكمتيا قيطت هبه رک حلعس یلوصاوب
 یراقدنولوا طبر ,كرادءب ايو هواز نالوا كج هليدبانييعت هطساواپ هاب وب یرلتءق .ردقو

 ثلثءرب ناك هدنرزوا یوتسمرب نویانوب یامدق . ردترابع ندیورک كلثمر هدلکش
 كاتم نوجا نیست باس اب یرارکید او قالا نالوا مولعم كعالضالا مقتسم
 هرادرب كعالضالا مقتسم ثاثمریه « هصاخوب , یدیا رلشألا هدافتسا ندنسهصاخرب

 < جوا كثاثم رب ېک وب ايو «یسهملیبهلوا موسم هناخاد
 اد یا یەو راسا هرام طقر اعاد ندنسا

 رونولوا روصت ثلثءرب یک ۶ 7 ب (۱ لكش) هقفط ای

 طع هدرب هرزوا كما روم لار جوا كنو

 WRT ک یر مند رلعاض كالثمدسا رولوا كج هليديا مسده را

 كيد - هعاضوا سوق وش هکرولوا یرتو كسوف رب هدورب اذ ۱
 ( ۱ لکش ) ۲۶ 1 ۰ رطا بل الق هدر دقت ییلثم هیواز نالوا لب 3

 ندننج هلواترابع ندرل[ هراز ناک هدطبحم یسآر] هطیحم هبواز هدلاحو ىرلهيواز كلثم [*]
 ها صا كس وق 35 ىنيدلوا رب وم كءلض لباقم ینع روصخ ل ناف و6 ىراءاض یر رھ کر لب
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 شلزاي هدرانامز فاتخ راد هنسهبعشرب ره كتايضاير سكعلاب . ردزسههش ىتجهيامهلوا

 هسرزوا همانو هع دو تادضایر كنهبقرش یاملع كرهديا ذاخلا ساسا یتک تاهما نالوا

 مدصقم .مکجهرتسوک ین راکدلیا ملست هدهدار هن هرلبلبرغ ىرانوبو ی راکدتیا هوالع هن

 هراءاف رش هلبا هاسو و و قمزاي ىنرخافم كنههفرش نوضایر هلبا رهرابع ىلقارطمط

 نانولو نوفدم هدراهناختکیرب ندرلرصع هکلب «لکد قماشقوایرلهنادنس دوخ تایسح

 هتشیا . ردقمحا یراهاشا رظن هلنمراحنک قرديوق هنادم یتایوتحم كنهضایر بلک

 مکحو مسقت هدلج ترد «هرزواقلوا تلوهس هدنعبط «یرثا وش غيدلوا شما هلدصقم ود

 غیدلوا قفوم هنيرسشن نوکوب . مدلياميسوت « هيقابرات ١ » ًافاحتا هيفوريب ناحرلاوبا ىضاير
 ركيد نالوا كج هليديا رمشن برد رپ یک یفیدلوا ثحاب ندهيورك و هيوتسم تاثاثم دلج
 ندنو» .ردق>هلوا دناط هاطورخحو ا , هحنزو تابه « هريجو باح هدرلدلج

 راثا و هيملع تابح كنبرب یه ندريهاشم نانلوا ركذ یرامسا هددلجوا هدلج یه هقشاب
 . ردكج ليديا ليذ هدتامولعم یعطق كاو حح كا راد هنسديئيهو هيضاير

 ۱۳۲۸ هس ىلاث نيرشت ١

 قيفوتلا هللا نمو
 گز ام



 ظ
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 ۵ ما سم هدافا

 یحرا كناضایر نالوا لوادتم هدندز رالناتو مدق هشسرزوا كنو هتشبا

 وب طقف " مدوقوا ًامظتنم یتایضایر خم ران كفلؤم روهش٠ چاق رب و ؛ مدالشاپ هققدت

 یاحردتم كرلنو اريز . یدیا روا اطعا ىنالمصقت نالوا مزال اکب یر چسه كرارثا

 ندنامولعم شلدیاهصالخ ندرلهرطخحم و [00016 ۳۵۵0۲ ] ودنار تنوق ۶ هل ارلح ر را یه

 رنو . مدلوا زوم هتعحاص هناذ ییا رب میديناط هد راپ هيلع ءا . یدیا ترابع

 « تاد و . را دتا هص وت یناذ رب رشه هليساعتسو تامولعم راد هب هرات وب تاضایر 3

 هئيرزوا یتهسدنه نانو هللا ىتتيه نانو هنلااموم .ىدبا [ 1”. 1۵00۲۲ ] یراب لوب

 كر 1 .ىذبا شل ار رحم باك دلج را یربآ یربآ راد هنو ییاوو شعلوب هد هقس تایرح

 [10001106] ار كرك «یندطسح كن [ 016066 ] همدلوّس زمکیدید سومملطل مر

 :یدنا شعا قفدت ندن رالی و نام یتسهسدنه

 نالوا شلدیا نود طق نوكوبو هند دن و هعلاطم كرارثاوب یمتفور هدايز ندهئسرب

 عدو هدزار هده رش تاد م هق_ثاب نديون . مدلیا رصح ه هس رام مر هده دو ته

 ل ےدق شلزاي هرزوا یتا تیرقسناس ندنكيدادبا تياور ىنيدلوا یسینشاج دنه

 رتسم هدهدارو !نوساوا دمح . ىدبا رويدبا اضتفا كعا قيقدت ین رل هجرت هد كن هضاير

 .ىدفتي همدادما ىراثا كناوذ یغد ركيد هللا [[10060] هدور وسومو [آ[<ع22] نرك

 س ۰ 6 هك یدا رک وص ندک دّسا راهحتساو لاصحتسا ی هبل وا تام ولعم یک وب

 ارعا یاقف هدا نالوامدوصقم لصاو هترايز ندنکی یراهناخشک ویع ودهس رخاوای هلام

 a 2 : اقيق ديوب ندياماود هنس وا هل رظن فرص ندرلهلهافیرورض ىضعل . مدالاشاب

 انؤروا راد ههقرش تافلوم دنا هناضایر هوا ندنب هدهرصو یک مکیدلبا دیقو طض

 در ررب هدوالاقهو تارام هلیارل« وذنار تنوق ه نالوا شازای ندنفرط یثناد بابرا

 ۱ . مدري ندزوک
 .مروندیا شن ىكاط ويضم ون هنیرژوایرارمعا [*]كناذر مرتحم كي ندماحا یدمش

 یک د « شراب رب هل و امفاو رد ق>ەزاي تاضایر مران رب لصتمو لسم هليوا طتو

 یجهرتسوک ییفرت قرط یاب سقما هداهم هصش و نك ا لف رو

 وا و هننجهلوا يريثأتو لخد هدكنهندم عياقو هناقرتوب هدهسیآ رولوا مهم كب هلئهج
 ىلاثما  كرثا قجمل زی ارظن هنسمالوا دوجوم تينده خم رات رب شازاي هدلو و رانامز

 یلاخ ندناک او تاروصت یدنع نرتاس و ندناضرف - هرزوا ىتيدلوا تبا هلتلالد

 ا كي ديس قباس رظان وا ۳
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 مس

 راد هامدخ وب کا ه همه و هضایر مولع لرالق مش ر 1 كب حد ۹

 5 رج وب هناخستک قوح ر هدهدلوماتسا . راو تامولعم زا كب [ هدرلىلااوروا ] هدزب

 ! قوي همش هدنفیدلوا راباتک « رادتمبق كب « شازای هلسیزاب لا هدننورد راهناخبتک وب

 تمدخ ًادج همولع خرا - هجمنظ - زكهسريك ندزوک یرانو هدزک رانامز شوب
 ۱ . زکسرولوا شا

 1 ۱ ًايقاعتم و ىديد

 ر: e ۲ گیرد 4 دس ۱

 8 : هج زستص*| هدن ۲ یدلیا باوحتسا ی هدهد

 ۱ ۱ ١ . . هاك و قوا لا

 ۱ مدريد شدت د یعالک یار و مدلیا ها قم هيد

  یمرکف ینیلکتوش كمتسود هحنقج ندندزن كناومول وينو ءركوض تدم رب ط٠

 : یدالشاب کما لاغشا
 0 1۳ لا و 6 مد وشود ىليح رب

 مهسا زامهلوا سرسد هليشرب جده هركود ندأیر ف قوح رب « مديد < ایحیع بس

 ؟ ميىزاللوا شعا عياض یم امز

 مک واک هف وصايا هرک وص ندنلکوا رازاب رب هللا مقر رو ټاپ

 كراهخعسن دوج وم راد هباسح و موم « تشه « هسدنه كرودنا 5 اینک نسما و

 .مدنربتک «هليسدطساو بیک ظفاح « هدیتسکیا رب ندي رلحما : مور د لاک 3 رب هنن رامسا

 یاسلیسراف كنسيضمب و ین كتسيرتك | كنهيضاير بتک : هدنسهحش هئياعم كليا وب

 هل وا راد همغجهلوا تالكشم راحود هدنصوصخ هدافتساهلبقح ینبم هنسالوا شازایهرزوا

 ۱۳۲ ل1 | لراتك و کنوج م لوا لئاز امام رکف رب نالوا لصاح هدنب
 یکیدمکح كلج وک هدقمالک | ندنفدنل و مولعم هدیراعوضوم اذ و ىغيدلوا شازاپ

 زوک رب هلیوش زكلاي هرلباتک و كرمدك هبهناخبنک تقو تفو هتفه چاق رب طقف . مدروک
 : ىدقيج هنادیم هلثسم رب لکشم ةقيقح و مهم رکید هدءرص مكيدلبا افتک ١ هلکهرید زك

 دق هدا لوا نوجا كمليب هديا ریدقت یتیدلوا شعاب هن كنهفرش نویضایر
 . یدیا رویدیا اضتفا كمل یراقدلوا شل رابا ردق هبهدار هن هدرانف وب ۳

 باما كمل یتسارو ؟ زايدلا هن ندرالنانوب راءاقرش مومعلاىلع و رابرع ! ت

 . نوسلوا نكم كمروباوج هنلاوس ؟ ریدر و هن هرالبع 07
1 



 مارم ووا

 شما تدوع هنطو «هليا ليصحت لاک | هدییراپ « هدنسهیلام هنس یکیا زوي چ وا كيب
 هجو یربصت كنامز وا  هئملق نف یراظن هتسوو فارغلت هلمناونع یسدنهم قيرتكلاو

 كنهيفارغاتطوطخ یراحابص « ىشناليبايهنءان شيا هداروب .مديا شلوروس غارج - هلبا

 هنراظن ماقم نوکه هنيرزوا راهمانفارغلت نالا ندنرلکلریدم شاب هرمشط رئاد هنلاوحا

 طوطخ نالوا ممصم یماشنا ندیکی هددعفد کیا « رب هدیا و كما مدقت هصالخ رب

 ی ند شا ملظنن یسهلصوم فشک ررب بلاق همصاب نوا هيفارغلت

 فالتعاسچوا ییا هدهتفه یک كلا سیردن یداعكيناخیم ايو ربج هدهقفشلاراد هدانئا وب

 هو تل . عشا روک یفاک اکب « تءلوغشمرب زج ردقو هدهسدبا راو میل وذشمرب

 انداع ندشیدالوا دوجوم [*] هدناخاتک رب یواح یهیبغ راث | نوجا تامولعم عيسوت

 . مدیا شمريشاش یمغجهای هن

 رب هدنهان ناومول ومس وم نالو ىريدم هن ومل یدهرف هک ىدا هدنامز ر هلو هتشلا

 . یدیا [ یروتاما ] یسلقام تئیه لع تاذ وب . مدليا هفراعم بسك هلا تاذ

 هداروا و « ردك هنیدز هدهنوبایدهرق هرص هرا هنیرزوا وزرا ییدرتسوک كنسیدنک
 هک یدیاراو اهدقایم رب رکید كمتسود طقف . مدیا رري تقودلبا هبحاصم هجراتعاس
 قمارا ی را آ كئيريها_ثم ايوروا راد هته و تاضایر هدب رانا کد یجاتک یسا هد وا

 . یدیا قملا نوناص هجزوجوا یرانوب و |
 هدر نمریک رريك هنسهطوا . مدیا شمتک هتزايز یتسیدنک هني ىنوك هبنشج رب

 كرهرتسوك یتایضایر خم رات دلج كوبون ترد كن [**] [ 1004001 ] القوتنوم نانولوب ۱

 كنیوسسوم رابتخا رب ناناص باتک سا یهدمردلاق تکو هدنلغوا كب یرلنو »

 متسود . ىدليوس « ىقيدلا نوتاص هبیدرم جوا ندرب یتسیه و یغیدلوب هدنسیک رس
 ةد ىتهام و تءمهأ كات تده رم . ىديا رود وس یک قحوح ر ان داع نوک وا

 : ًاباطخ اکب هربندرب هرکوص ندكدتيا نایرج زوس هدزمنیب

  1رددوجوم نالا ناصقن وب فسأتلا عم .
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